KUNDE – THE LOBBY

ETS EUROPE – ECO SIL
ECO SIL er et innovativt vands tætnings produkt med høj kemisk resistens til
kanal og industriel konstruktion. Den er vandtæt op til 1.5 bar ved en
lagtykkelse på 4mm.
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FORDELE & EGENSKABER
ECO SIL Miljøvenligt produkt, lavt Co2 aftryk
ECO SIL Høj kemisk resistens i området pH 0 - 14
ECO SIL Saltvandsafvisende
ECO SIL 100 % Mineral
ECO SIL Allergivenlig, VOC- og APEO-fri
ECO SIL Ekstrem høj vedhæftning på underlaget
ECO SIL Høj overfladehårdhed og slidstyrke
ECO SIL Sulfatbestandig i henhold til DIN 4030
ECO SIL Velegnet til drikkevand i henhold til KTW-kriterier
ECO SIL Velegnet til poolvand samt badning heri i henhold til KSW-kriterier
ECO SIL Opfylder kravene til udledningskapacitet i henhold til BGR 132
ECO SIL Vandtæt op til 1,5 bar
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KUNDE – THE NEST

ANVENDELSES OMRÅDER
ECO SIL kan benyttes både til indendørs og udendørs brug, som vandtætning til
bygningskonstruktioner mod jordfugt og sivende eller pressende vand. ECO SIL
kan også anvendes som overfladebeskyttelse mod aggressive kemikalier i
syrebestandige installationer, rørledninger og spildevand. ECO SIL kan bruges
omkring rør, laboratorier, spildevandsanlæg, bryggerier og landbrugsbyggeri.
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TEKNISKINFORMATION
Blandingsgrad

0.75 - 0.85L vand per 5 kg pulver

Resistens

Gylde

0.85L

Saltvand

Efter 7 dage

Cremet

0.75 – 0.8 L

Kemisk

Efter 7 dage

Trykstyrke

≥ 35 N/mm²

Behandlingstemperat
ur

min. +10 °C max +35 °C

Relativ Fugt

Max. 80%

Enkelt Lags tykkelse

2 mm

Total påførelses
tykkelse

max. 4 mm (2 lag nødvendigt)

Bæreevne

Hærdning ved 20°C

Ca. 4.5
N/mm2

Bøjningstyrke
Behandlingstid ved 20°C

Ca. 35 min

Fobrug per mm tykkelse lag

Densitet

Gåbart

1 Dag

Tør densitet

Vand Belastning

2 Dage

Frisk mørtel densitet

Komplet Læsbar

3 Dage

Kemisk Belastning

7 Dage

Ca. 1.3
kg/dm3
Ca. 2.0
kg/dm3

Den anførte information ovenfor er baseret på vores erfaring.
Dato

12 / 07 / 18

Revision

23 / 03 / 2020

Side

4

KUNDE – THE NEST

FORBEREDELSE AF PRODUKTET
Til fremstilling af underlaget skal alle væg- eller gulvunderlag være mat fugtige, i
stand til at være bærende og fri for løse eller bløde materialer og stoffer. ECO
SIL kan kun anvendes på strukturer, der holdes fri for revner. Egnede underlag
er beton, murværk og klasse P III underlag. På lysabsorberende overflader som
beton, mursten og tung beton er det ikke nødvendigt med nogen
forbehandlingsproces. På meget absorberende overflader, kalkholdig sandsten
og murværk skal du lave et lille test område først. Fugt underlaget af
testområdet før produktet afprøves.
Bemærk: I tilfælde af vandpres eller akutte lækager skal underlaget være
vandtæt før anvendelse af ECO SIL.
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ANVENDELSE AF PRODUKT
Hæld 0,75 - 0,85 liter vand i en ren beholder efterfulgt af 5 kg ECO SIL. Brug
en elektrisk boremaskine med fastgjort omrører til blanding indtil klumpfri tager ca. 1 minut. ECO SIL må ikke blandes med cementbaserede produkter.
Efter en indstillingstid på 4 minutter blandes det op igen til en jævn konsistens.
Bland kun så meget materiale som muligt, der kan anvendes inden for 15 eller
35 minutter. Bland ikke ECO SIL med andre flydende komponenter undtagen
vand. Påfør det første lag med en blød børste eller pumpe for bedre
vedhæftning. De efterfølgende lag kan udjævnes med en afretningsrive eller
murske. Påfør mindst 2 lag. Fugt ikke overfladen mellem lagapplikationer.
Hvert lag skal have den mindste tykkelse på tværs af alle punkter (2 mm). Den
maksimale tykkelse af helheden i belægningen er 4 mm. I specifikke tilfælde
(meget ujævne underlag) er det muligt at øge den maksimale tykkelse op til 6
mm. Et tredje lag ECO SIL skal påføres, hvis det er nødvendigt.
Åbne ECO SIL-poser skal være lukket, lufttæt eller skal anvendes inden for 6
timer. Til yderligere applikationer i højere lagtykkelser anbefaler vi brugen
af ECO ALL IN ONE
Bemærkning angående efterbehandling: Beskyt området mod direkte
solstråling, vind, frost og regn i yderligere 2 dage efter påføring. Hvis ECO SIL
påføres i lukkede beholdere uden luftcirkulation, er et tørresystem nødvendigt ellers er der fare for kondensvand. I dette tilfælde kan mørtelens
belastningstider øges med 1-2 dage (se tabel). Denne klar-til-brug blanding
påføres i to trin. Forbruget er ca. 50 g / m2. De behandlede overflader kan
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OPBEVARING & VÆRKTØJER
VÆRKTØJER OG RENGØRING Blandeapparat, omrører, murske, børste. Alt
udstyr skal vaskes rent og tørres før og efter påføring.
EMBALLAGE 3 x 5 kg poser mørtel i en beholder.
OPBEVARING 9 måneder i original emballage og i et tørt og kontrolleret,
tempereret miljø (ikke under 0 ° C, anbefales 10 - 25 ° C). Forsegl åbnede
beholdere straks og brug inden for meget kort tid.
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SIKKERHED
ECO SIL reagerer alkalisk med fugt / vand. Undgå indånding af støv, når
emballagen åbnes. Beskyt huden og øjne under blandingsprocessen. Se
sikkerhedsdatabladet (MSDS) for yderligere information om sikkerhed under
transport, opbevaring, håndtering og bortskaffelse. Følg instruktionerne på
emballagen.
Bemærk: I tilfælde af trykvand skal ECO SIL kun anvendes på betonoverflader. Ved
påkrævet indvendig vandtætning af en bygning (negativ belastning) skal strukturen
være i stand til at modstå vandtrykket. På grund af forskellige egenskaber ved
substraterne og miljøet kan vi ikke garantere en ensartet farve. Det udseende skal
testes et separat sted, hvis det ønskes. Derfor er dette produkt ikke egnet til
dekorative formål. Bland ikke med cementbaserede produkter. Brug ikke på frosne
underlag eller under regn eller stærk solstråling. Gør brug af for eksempel
ekspansionsfuger for at undgå revner i belægningen. Forsegling af samlinger skal
udføres med fleksible eller elastiske tætningsmaterialer. Vandtætning skal
tilpasses i så fald belastning er mod vandet (positiv belastning). Brug af ECO SIL er
tilladt en syrekoncentration på op til 5%.

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
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skal teste produktets egnethed til den tilsigtede anvendelse og formål. Vi Revision
forbeholder os ret til at ændre produktspecifikationerne på grund af den Side
igangværende udvikling. Bortset fra at vores generelle vilkår og betingelser er
gyldige. Dette datablad erstatter alle tidligere tekniske data om dette produkt. Det
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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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