KUNDE – THE LOBBY

ETS EUROPE – ECO ALL IN ONE
ECO ALL IN ONE er en en-komponent mineralsk vandtætningsmembran.
Produktet kan bruges som forberedelse af vandtæt belægning på beton og
andre cementholdige overflader.
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FORDELE & EGENSKABER
ECO ALL IN ONE Høj kemikalie- og saltvandsresistens
ECO ALL IN ONE Miljøvenligt
ECO ALL IN ONE Mineral
ECO ALL IN ONE Allergivenlig, VOC- og APEO-fri
ECO ALL IN ONE Holdbar fra et tidligt stadie
ECO ALL IN ONE Lavt kromat indhold, i henhold til TRGS 613
ECO ALL IN ONE Modstandsdygtig over for sulfat i henhold til DIN 4030,
eksponeringsklasse XA2
ECO ALL IN ONE Vandtæt op til 1,5 bar
ECO ALL IN ONE I tilfælde af negativ vandbelastning, vandtæt op til 0,3 bar
afhængigt af underlag
ECO ALL IN ONE Egnet til brug omkring drikkevand i henhold til DVGW W 270
og W 347
ECO ALL IN ONE Kan også bearbejdes af maskine.
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ANVENDELSESOMRÅDER
ECO ALL IN ONE er ideel til imprægnering af drikkevandsreservoirer og til
imprægnering af bygninger og konstruktioner i indvendige og udvendige
områder.
ECO ALL IN ONE er altså ideel til permanent våde og undervands områder,
mod jordfugt samt ikke-pressende jord, sivende vand og pressende vand.
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TEKNISK INFORMATION
Antal af belægninger

2 lag

Blandings Grad

4.25-5.0 L vand pr 25
kg pulver

Gylde

4.75 - 5.0 L

Cremet

4.25 - 4.5 L

Komprimerende styrke

Ca. 25 N/mm²

Bøjningsstyrke

Ca. 6 N/mm²

Behandling Styrke

Min. +5 °C, max. +35 °C

Behandlingstid
ved 20 °C

Ca. 45 Min

Enkelt lags tykkelse

2mm

Forbrug

Ca 2 kg / m² og mm
tykkelse af lag

Total påførelse tykkelse

max. 4mm

Bæreevne

Hærdning ved 20°C

Densitet

Gå Bart

1 dag

Bulk densitet

Ca. 1.3 kg/dm3

Letvægt

1 dag

Frisk mørtel
densitet

Ca. 1.9 kg/dm3

Komplet Bæreevne

3 dage

Den anførte information ovenfor er baseret på vores erfaring.
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FORBEREDELSE AF PRODUKTET
Til forberedelse af substratets overflade skal det være stabilt og fri for løse partikler.
Det anbefales at gøre brug af sandblæsning på overfladen. Et åbent kapillært system
skal være til stede.
Vandtætningen må kun påføres på eksisterende strukturer der er revnefri. Påføring af
vandtætning i områder med vand under tryk er kun mulig på beton overflader. Revner
i betonen bør ikke forekomme længere.
Gør absorberende overflader som beton, cementgips, sandkalksten (fuldt sammensat
med cementmørtel) mursten og tung beton, våde. Forvådningen skal gøres i forhold
til fugtindholdet i underlaget, indtil overfladen er mildt fugtig. Undgå vandpytter.
BEMÆRK: I tilfælde af intern vandtætning mod negativt vandtryk skal underlaget gives
en tilstrækkelig limnings styrke.

ANVENDELSE AF PRODUKT
Tilsæt først 4,25 - 5 liter vand pr. 25 kg pulvermateriale i blandebeholderen.
Hæld derefter ECO ALL IN ONE i under omrøring. Vi anbefaler brugen af en
boremixer / rørestav. Materialet skal blandes intenst, indtil den er klumpfri.
Efter en indstillingstid på 3 - 5 minutter blandes det igen i 1 minut til. Bland kun
så meget materiale, som kan påføres inden for 60 minutter. Bland ikke ECO
ALL IN ONE med andre flydende komponenter undtagen vand. På ekstremt
absorberende underlag anbefales det at bruge ECO PRIMER. Overhold
tørretider. ECO ALL IN ONE påføres normalt med en murerpind eller murske.
Den første belægning skal påføres med pensel. Den næste belægning kan
påføres med murske og derefter gnides med en børste. Belægningens
samlede tykkelse er maks. 4 mm. For at opnå en god vedhæftning til vandrette
overflader skal den første belægning påføres underlaget ved hjælp af en kost
med hårde børster. Ved dybere brud kan en lagtykkelse på 20mm opnås, der
fyldes med ECO ALL IN ONE - denne blandes med kvartssand. Når du støder
på hule kilder, skal du tilføre blandingen manuelt .
Til fremstilling af hule kiler er det nødvendigt at blande ECO ALL IN ONE og
kvartssand (forhold 1: 1) med 14-15% vand. Som bindende masse skal ECO
ALL IN ONE påføres med bred børste. Derefter skal udfyldningen af den
konkave overflade foretages med rundsparkel.
Bemærkning angående efterbehandling: Efter påføring af den bindende
masse skal belægningen holdes fugtig i mindst 24 timer, undgå direkte
solstråling og frost i yderligere 2 dage efter påføring af den vandtætte masse.
Bemærkning angående beskyttelse: Beskyttende belægninger, plader, fliser,
gipsfri mørtel må kun påføres på vægge eller på gulvet, når ECO ALL IN ONE
er tilstrækkeligt hærdet.
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OPBEVARING & VÆRKTØJER
VÆRKTØJER OG RENGØRING vatpind, murske, børste, pumpe. Alt udstyr skal
vaskes rent og tørres før og efter påføring.
EMBALLAGE 25 kg papir pose
OPBEVARING 12 måneder i original emballage og i et tørt og kontrolleret
tempereret miljø (ikke under 0 ° C, anbefales 10 - 25 ° C). Forsegl åbnede
beholdere med det samme og brug inden for meget kort tid.
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SIKKERHED
ECO ALL IN ONE indeholder cement og reagerer alkalisk med fugt / vand. Undgå
at indånde støv, når emballagen åbnes. Beskyt hud og øjne under
blandingsprocessen. Se materialesikkerhedsdatabladet (MSDS), som kan bestilles
på www.ecosilicatesystems.com for yderligere information om sikkerhed under
transport, opbevaring, håndtering og bortskaffelse. Følg instruktionerne på
emballagen.
Bemærk: Påfør ikke ECO ALL IN ONE på frossent underlag eller i fryseforhold og
må ikke påføres under regn. Brug strukturelle foranstaltninger såsom
ekspansionsfuger for at forhindre dannelse af revner i bygninger. Et passende
fleksibelt eller elastisk tætningsmiddel skal bruges til vandtætte samlinger. Hyppigt
er vandtætning en struktur, der kræver påføring af vandtæt på overfladen udsat
for vand (positiv belastning). Når det er indvendigt, er en vandtætning af en bygning
påkrævet (negativ belastning) – især ved renovering af eksisterende bygning –
strukturen skal være i stand til at modstå vandtrykket. Valget af en passende
vandtætning afhænger af vandets belastning, jordens sammensætning og det
strukturelle design. Alle disse faktorer skal tages i betragtning inden arbejdet
påbegyndes.
Indholdet af dette tekniske datablad, svarer til den seneste udvikling og vores
applikationserfaring. Al information er baseret på ideelle forhold og gælder derfor
ikke til ethvert anvendelsesformål. På grund af forskellige materialer, underlag og
forskellige aktuelle forhold på stedet gives der ingen garanti for kundens
anvendelse. Især påtager vi os intet ansvar baseret på disse oplysninger eller
verbale udsagn. Den eneste undtagelse er, når vi kan bebrejdes sagen fortsæt
eller grov uagtsomhed. I så fald skal kunden bevise, at han har overført alle
nødvendige oplysninger fuldkommen og rettidigt til en korrekt og lovende
evaluering foretaget af ETS EUROPE. Eventuelle yderligere detaljer vedrørende
anvendelsen af vores produkter skal bekræftes skriftligt af ETS EUROPE. Kunden
skal teste produktets egnethed til den tilsigtede anvendelse og formål. Vi
forbeholder os ret til at ændre produktspecifikationerne på grund af den
igangværende udvikling. Bortset fra at vores generelle vilkår og betingelser er
gyldige.
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ETS EUROPE
ECO SILICATE SYSTEMS
For yderligere information, kontakt venligst vores danske afdeling:
fm@ets-europe.be
jv@ets-europe.be

Head office
ETS Europe Herentaalsebaan 406 D1 2160 Wommelgem Belgium
T: +32 (0) 3 227 28 58 F: +32 (0) 3 475 16 66
E-mail: info@ets-europe.be www.ets-europe.be
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