
ETS EUROPE – ECO FLEX ALL IN ONE

ECO FLEX ALL IN ONE er en fleksibel vandtætningsmembran til indendørs og 
udendørs brug mod pressende og ikke-pressende vand.

FARVE: Farven på ECO FLEX ALL IN ONE er gråbrun.
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FORDELE & EGENSKABER 

ECO FLEX ALL IN ONE Høj klorid- og saltvandmodstand

ECO FLEX ALL IN ONE Miljøvenligt

ECO FLEX ALL IN ONE Allergivenlig, VOC- og APEO-fri

ECO FLEX ALL IN ONE Testet i henhold til DIN EN 14891

ECO FLEX ALL IN ONE Hurtig holdbarhed

ECO FLEX ALL IN ONE Fleksibel og knækkende til mindst 1,3 mm

ECO FLEX ALL IN ONE Testet i henhold til DIN EN 14891

ECO FLEX ALL IN ONE  Vandtæt op til 2 bar

ECO FLEX ALL IN ONE Nem anvendelse.
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ANVENDELSES OMRÅDER

ECO FLEX ALL IN ONE er ideel til indendørs og udendørs brug og til 
imprægnering af bygningselementer, tanke, bassiner og kældre. Ydermere til 
tanke med vandstand på 20 m, vandtætning af svømmebassiner og tage.

Det er også ideelt til vandtætning i kombination med keramiske belægninger i 
henhold til EN 12004 (altaner, terrasser, brusere, badeværelser med 
gulvafløb og swimmingpools). Vandtætning mod stigende fugt til f.eks. 
kældermurarbejde. Som carbonatiseringshæmmende middel på 
betonoverflader i områder med sprøjtende vand.
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TEKNISKINFORMATION
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Blandingsgrad 1 Part af kompenent A (Pulver) Base

1 Part af Kompenent B (Væske) Pulver Mineral

Væske Spredning

Vand 
Uigennemtrængeligh
ed Op til 2 bar Farve Grå

Behandlingstemperat
ur min. +5 °C, max. +35 °C

Behandlingstid 
ved 20°C Ca 50 min.

Enkelt lags tykkelse 1 mm. Nødvendige lag 2 lag

Total 
påførelsestykkelse Max 2 mm.

Bæreevne Hærdning ved 20°C Forbrug 3 kg/m² på 2 belægninger

Gåbart 6 timer

Mekanisk belastning 1 dag

Den anførte information ovenfor er baseret på vores erfaring.



FORBEREDELSE AF PRODUKTET 

Til forberedelse af substratet ville de egnede overflader være beton og 
murværk. Alle væg- eller gulvunderlag skal være bærende, fri for løst materiale 
og mat-fugtig. Vandafvisende rester skal fjernes. Akutte lækager (eller 
pressende vand) skal være vandtæt for at opnå tilstrækkelig hærdning af den 
efterfølgende belægning med ECO FLEX ALL IN ONE. Velegnet til al beton og 
murede arbejdsflader med fine purerede overflader, såsom overflader i klasse 
P III og P II (i indendørs områder). Ikke gennemførte, fyldte samlinger, huller og 
brede revner skal være lukket og fremspringende afbrudte kanter ligeledes. 
Grove huller skal først udfyldes. Valg af passende vandtætning er baseret på 
vandtrykket, jordens natur og bygningskonstruktion. Disse faktorer skal 
identificeres så tidligt som muligt inden enhver imprægnering. Dato 12 / 07 / 18 
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ANVENDELSE AF PRODUKT

ECO FLEX ALL IN ONE leveres i færdigpakkede kombinationspakker  (5 kg tør 
mørtel og 5 kg flydende komponent, i alt 10 kg). Al tør mørtel skal blandes med 
hele væskekomponenten (tilsæt først væske, hæld derefter pulveret i 
blandebeholderen), mens det konstant blandes i ca. 3 minutter, indtil det er en 
ensartet, klumpfri mørtel der dannes. Blandingen må ikke indeholde rester af 
tørt pulver. Små mængder kan blandes vha. en elektrisk boremaskine med en 
hastighed på max. 800 omdr./min.

Med hensyn til vandtætning af bygninger: Vandtætning udføres i mindst 2 
applikationer med fuld overflade. Den minimale samlede tykkelse af laget skal 
være 1 mm til enhver tid, den maksimale tykkelse er 2 mm.

For væd underlaget med vand, men undgå vandpytter. Det første lag af ECO 
FLEX ALL IN ONE skal altid være påført med pensel. Den fine mørtel gnides 
intensivt i jorden for at give mætning og lukning af overfladen. Det andet lag 
kan påføres enten med pensel eller murske. Det skal derefter gnides af med 
en børste, hvis der blev brugt en murske. Påføring af den anden belægning kan 
finde sted efter 3 til 6 timer (ved + 23 ° C). Forbrug af vandtætningsproduktet 
bør ikke overstige 2,0 kg / m2 pr. belægning for at sikre en konstant tørring. 
Beskyt frisk vandtætningslag i 24 timer fra udtørring for hurtigt i vind, sol, frost 
og regn.

Med hensyn til påføring af vandtætning under keramiske belægninger: For 
at garantere en ensartet belægning skal underlaget være jævnt og mat fugtigt 
inden påføring. For kontinuerlig vandtætning i badeværelser og vådrum 
påføres vandtætnings massen i en enkelt påføring med en påføringstykkelse 
på 1 mm. En ensartet belægningstykkelse skal sikres. For efterfølgende 
flisearbejde skal en tilstrækkelig tørretid på mindst 6 timer overholdes. Den 
nøjagtige ventetid afhænger af de lokale fugtighedsforhold.
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OPBEVARING & VÆRKTØJER 
VÆRKTØJER OG RENGØRING Blandebeholder, blandeapparat, boremaskine, 
blandemaskine, mixer, murske eller børste. Alt udstyr skal vaskes rent og 
tørres før og efter påføring.

EMBALLAGE 10 kg spand med 5 kg komponent. A (pulver) og 5 kg 
komponent. B (væske).

OPBEVARING 2 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 
Se sikkerhedsdatabladet (MSDS), som kan bestilles på www.ecosilicatesystems.com
yderligere oplysninger om sikkerhed under transport, opbevaring, håndtering og 
bortskaffelse. Følg instruktionerne på emballage.

Bemærk: Brug ikke ECO FLEX ALL IN ONE under + 5 ° C eller over 35 ° C eller på 
frosne underlag i frysepunkts vejr, høje termiske belastninger eller ved kraftig vind. 
Blandet materiale skal anvendes inden for den givne brugstid (90 minutter ved 20 ° C). 
Mørtel kan ikke genbruges ved tilsætning af vand eller andre tilsætningsstoffer. Beskyt 
det friske vandtætningslag i 24 timer fra at tørre ud for hurtigt i vind, under sol, frost 
og regn. For at opnå sin komplette vandtætningseffekt, skal vandtætningsmaterialet 
kunne hærde og tørre grundigt. Til dette bør enhver stigning af fugt fra underlaget 
undgås under hærdning af vandtætningen. For at undgå enhver ophobning af vand på 
overfladen så skal omgivelsestemperaturen være mindst 3 ° C over det gældende 
dugpunkt under påføring. I tilfælde af høj fugtighed skal der sikres en tilstrækkelig 
opvarmning eller tilstrækkelig ventilation.

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. 
Dette datablad erstatter alle tidligere tekniske data om dette produkt. Det tekniske 
datablad kan rekvireres på www.ecosilicatesystems.com
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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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