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Deckshield Rapide Membrane 

 

Produktdatablad 

 

 

Produktbeskrivelse 

To-komponent polyuretan modifisert methylmethacrylat (MMA) basert 

fleksibel membran. 

 

 

Bruksområde 

Produktet benyttes som en del at Deckshield systemet, og fungerer som 

en fleksibel membran, og et vanntettende sjikt. 

Bruddforlengelse:  >350%     (BS2782). 

 

 

Blandingsforhold i % av bindemiddel (vekt) 

 

HMS 

Deckshield Rapid Membrane er et løsemiddelfritt produkt.  

Følg de relevante HMS retningslinjene på installasjonsstedet. For mer 

informasjon, se HMS datablad for de individuelle produktene. 

 

 

 

@ 30°C  tilfør 1% Flowfast katalysator   

@ 20°C 

@ 10°C  

tilfør 2% Flowfast katalysator 

tilfør 4% Flowfast katalysator  

@ 0°C  tilfør 5% Flowfast katalysator  
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Oppdeling av komponenter (vekt) 

Tilfør den rette mengden av katalysatoren til blandingen. Bland med en 

saktegående drill, og vær nøye med å ikke tilføre luft i prosessen. 

Overstig minimum kravet til anbefalt tykkelse for et jevnt, fullstendig lag 

som herder tilfredsstillende. Legg et ekstra lag hvis glinsende eller 

klebrige flekker forekommer etter herding.  

 

 

Temperatur ved installasjon 

Anbefalt temperatur i underlag er 0-25 °C, ikke lavere enn 0 °C eller 

høyere enn 30 °C. Temperaturen i underlage må overstige duggpunktet 

med 3 °C ved installasjon og herding.  

 

 

Installasjonstid 

Ferdigblandet produkt må benyttes innen 15 minutter ved 20 °C. Ved 

høyere temperaturer synker installasjonstiden. 

 

 

Herdetid 

Produktet har oppnådd full herding etter 45 minutter. 

Farge 

Beige 

 

 

Tørrstoffinnhold 

Ca 100% 

 

 

Egenvekt 

Ca 1,2 kg/l 
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Oppbevaring 

6 mnd i uåpnet beholder. 

Lagringstemperatur mellom 5-40 °C (ikke i direkte sollys). 

Beskytt produktet fra vær, fukt og forurensning. 

 

 

Innpakning 

Produktet leveres i 25 kg sett (21 liter). 

  

 

 

 

 
 

PRODUKTET ER MENT FOR PROFESJONELL BRUK 

 

MERK 

De tekniske anbefalinger og detaljer som fremkommer i denne produktbeskrivelse representerer vår 

nåværende kunnskap og erfaring om produktene. All overstående informasjon må likevel betraktes som 

retningsgivende og gjenstand for vurdering. Enhver som benytter produktet må på forhånd forsikre seg om at 

produktet er egnet for tilsiktet anvendelse. Brukeren står selv ansvarlig dersom produktet blir benyttet til andre 

formål enn anbefalt eller ved feilaktig utførelse. 

 
 


