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MariSeal SYSTeM® er under påførsel en flydende vandtætningsmembran, 
baseret på polyuretan resin produkter af højeste kvalitet.
Når MariSeal SYSTeM® er påført og hærdet op, dannes en sømløs
vandtæt membran ud over tage, balkoner, terrasser, våd-områder mv., 
som sikkert beskytter bygningens konstruktion over lang tid, selv ved 
de mest vanskelige forhold.

Det førende system indenfor 
flydendende vantætningsmembraner

    FORDELE
• Simpel påførsel 
• Tæt tværbinding under hærdning. 
• Danner en sømløs membran uden samlinger eller 
   mulighed for lækage
• Resistent over for vand 
• Resistent mod frost 
• Kan modstå høje temperaturer og svingninger i vejret
• Høje elastiske egenskaber
• UV-bestandig 
• Vedligeholder dets mekaniske egenskaber i et 
   temperaturspan fra -30 °C til +90 °C 
• Tillader vanddamppermeabilitet
• Fuld overfladeadhæsion 
• Den vandtætte overflade kan bruges fra mellem 
   til tung gående trafik, afhængigt af det valgte system 
• Resistant over for rengøringsmidler, olier og almindelige kemikalier 
• Nem og hurtig lokal reparation, hvis membranen er beskadiget 
• Dekorativ
• Ingen brug af åben ild under påførsel
• Lave omkostninger

• Tage, altaner og terrasser 

• Våd områder (under fliser) 

• Vandtanke, vandkanaler 

• Grønne tage, blomsterbede 

• Indendørs og udendørs fliser

• Facader

• Broer og vejanlæg 

• Fundamenter, støtte-murer
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lande
bruger                                     til krævende vandtætnings systemer.
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                                  blev testet af det tyske stats tes-
tinstitut for byggematerialer MPA Braunschweig
i henhold til EU direktivet om flydende påført 
tagmembraner ETAG 005 og blev fundet i 
overensstemmelse.

                                  blev certificeret af det tyske 
stats test testinstitut for byggeteknikker DIBt-Berlin 
med den Europæiske Tekniske Godkendelse (ETA) 
og med CE-mærket og certificering.

                                  blev desuden testet og 
godkendt i overensstemmelse med:
DIN 1928 som klassificerer det som en vandtæt 
belægning. 
DIN 4102 del I, som klassificerer det som et B2 
brand vurdering af byggemateriale. 
DIN 4102 del 7, som klassificerer det som en 
overfladebelægning modstandsdygtig over for 
flyvende gnister og udstrålende varme.

                                  er således blevet testet og 
er certificeret i mange lande rundt om i verden i 
henhold til lokale og nationale regler og normer.

                               er et en komponent, 
permanent elastisk, flydende anvendt polyuretan 
belægning, der hærder op til en sømløs, høj elastisk 
vandtæt membran. Det bruges til langtidsholdbar 
vandtætning. På grund af dens højteknologiske 
egenskaber, løser  dette produkt vandtætnings 
problemer, hvor andre metoder ellers mislykkes, 
som fx ved stagnerende vand, frost, fugt, 
længerevarig udsættelse for solens stråler, o. lign.

Levetid:  W3  25 år
Klimazone: M og S  Nord- og Syd Europa
Nyttelaster: P1 til P4  Højt traffikerede områder og biltrafi
Taghældning: S1 til S4  Taghældning fra <5º til >30º
Laveste 
overfladetemperatur: TL4  +90 °C
Brandklasse: Klasse E  EN 13501, DIN 4102-1 og -7
Mostandsdygtig over 
for vindbelastninger: >50 kPa  Resistant mod alle vindbelastninger

Kategoriseret anvendelsesmuligheder ifølge ETAG 005

• Nemt at anvende 
• Når anvendt, dannes en sømløs membran       
   uden samlinger eller lække muligheder 
• Certificeret til 25 års forventet levetid 
   (EOTA, DIBt) 
• Modstandsdygtighed over for vand 
• Elastisk op til 2 mm, selv ved -10 °C 
• Vedligeholder dets mekaniske egenskaber 
   ved en temperatur span fra -30 ºC til +90 ºC 
• Diffusionåben materiale
• Yder fuld overfladeadhæsion 
• Giver sol refleksivitet, der bidrager til 
   thermoisulation 
• Modarbejder dannelsen af rødder 
• Den vandtætte overflade kan anvendes fra 
   mellem til tung gående trafik, afhængigt af    
   MARISEAL SYSTEM overflade beskyttelse 
• Resistent over for rengøringsmidler, olier og 
   almindelige kemikalier 
• Nem lokal reparation, hvis membranen bliver 
   mekanisk beskadiget 
• Lave omkostninger 

FORDELE

CERTIFICERINGER

Vandtæt Tagløsning

    Tag, Balkon, terrasse 
    Fodgængertraffik, fx pladser 
    Biltraffik, fx parkeringsarealer 
    Våde områder (badeværelser, køkkener, altaner) 
    Plantekasser, grønne tage 
    Beskyttelse af PUR spray skum 
    Beton beskyttelse, brodæk osv.
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    CERTIFICERINGER
Det er blevet testet og certificeret af PSB 
laboratorium i Singapore for sin vandtætte, 
mekaniske og elastiske permeabilitet egenskaber.

    FORDELE
• Nemt at anvende 
• Efter hærdning dannes en sømløs membran 
   uden samlinger eller lække muligheder 
• Resistent over for vand 
• Bevarer sine mekaniske egenskaber i en 
   temperaturskala fra  -30 °C til +90 °C 
• Resistent mod frost 
• Tillader vanddampgennemtrængelighed
• Fuld overflade vedhæftning uden yderligere 
   forankring 
• Den vandtætte overflade kan betrædes 
   (efter hærdning)
• Nem lokal reparation, hvis membranen bliver 
   mekanisk beskadiget 
• Alkalibestandighed 
• Lave omkostninger 

                                     er et en komponent, elastisk, 
påført flydende polyurethan vandtætnings membran, 
som anvendes til langvarig vandtætning af vådrum.

                                     hærder op og danner en 
meget elastisk, 100% vandtæt membran, som tilbyder 
langsigtet beskyttelse til de underliggende strukturer, 
selv under de mest vanskelige forhold.

Vandtæt Våde Områder (under fliser)

Vådområder med sikker vandtætning (under fliser) på:      
    Badeværelser 
    Køkkener 
    Balkoner, osv.
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                                            er et to komponent, 
permanent elastisk, flydende ved påførsel, 
bitumen-udvidende polyurethan vandtætningsmembran, 
som anvendes til langvarig beskyttelse og vandtætning 
af fundamenter og vægge. 

Når påført, dannes en sømløs, meget elastisk, 
vandtætningsmembran uden samlinger eller lække 
muligheder.

Det er blevet testet og certificeret af PSB laboratorium 
i Singapore for sin vandtætte, mekaniske, elastiske, 
dampspærrende effekt og andre egenskaber.

CERTIFICERINGER

• Nemt at anvende 
• Efter hærdning dannes en sømløs membran 
   uden samlinger eller lække muligheder 
• Resistent mod stagnerende vand 
• Dampspærrende effekt
• Meget elastisk 
• Hvis membranen mekanisk bliver beskadiget, 
   kan det let repareres lokalt inden for få minutter 
• Resistent over for vand og frost 
• Bevarer sine mekaniske egenskaber i en 
   temperaturskala fra  -30 °C til +90 °C 
• Lave omkostninger

FORDELE

Fundament &  støttemur - 
vandtætningsmembraner

    Fundamenter 
    Bærende Vægge 
    Betonkonstruktioner 
    Vådområder (under fliser)
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Transparent altan / terrasse vandtætning 
(på fliser)

                                       er et en komponent, transparent 
(gennemsigtig) polyuretan vandtætningsforsegling, påført 
som en flydende væske.
Når anvendt på altaner og terrasser, dannes en sømløs, 
gennemsigtig membran, som tåler gående trafik og 
beskytter flisen og dens pæne struktur og overflade på 
lang sigt. Denne højteknologiske transparente belægning 
er UV-stabil, ikke gulnende, ingen kalkmisfarvning, alkali 
(salte) og kemisk resistant. Selv efter mange års brug er 
det stadig gennemsigtigt og elastisk.

   FORDELE
• Utrolig nemt at arbejde med, også for ufaglærte 
   (enkelt komponent, klar til brug) 
• UV-stabil 
• Ingen gulning eller tegn på kalkmisfarvning over 
   tid 
• Efter hærdning dannes en sømløs membran 
   uden samlinger eller lække muligheder 
• Tillader vanddamp gennemtrængelighed 
• Revneoverbyggende 
• Resistent over for vand 
• Bevarer sine mekaniske egenskaber i 
   temperaturerne -30 °C til +90 °C 
• Resistent mod frost 
• Fuld overflade vedhæftning 
• Hvis membranen mekanisk bliver beskadiget, 
   kan den repareres lokalt inden for få minutter. 
• Den vandtætte overflade kan bruges til 
   almindelig gående trafik

    CERTIFICERINGER
                                 er blevet testet og certificeret 
af det tyske statsinstitut Materialprüfanstalt MPA-
Braunschweig i henhold til mekaniske, optiske og 
UV resistante egenskaber.

    BRUG
Transparent imprægnering af: 
    Altaner og terrasser 
    Glas / Glas-byggesten
    Transparent plastik (fx polycarbonater) 
    Keramiske overflader 
    Natursten 
    Træ, osv.



    CERTIFICERINGER
                                            blev certificeret af 
det tyske statsinstitut for byggeteknik DIBt Berlin 
med den Europæiske Tekniske Godkendelse 
(ETA) og med CE-mærket og certificering.

                                                    er et en komponent 
polyuretan belægning, påført i flydende form og 
er er tixotropisk, permanent elastisk, fiberforstærket 
og anvendes til langvarig vandtætning af komplekse 
tagdæknings applikationer og forbindelser.

                                                   bliver hovedsageligt 
anvendt til vandtætte detaljer som:  
    Rør 
    Inddækninger og 90 ° vinkler 
    Lyskupler 
    Skorstene 
    Ved montering af beslag til solanlæg
    Lodrette-vandrette-forbindelser 
    (fx væg og gulv) 
    Tagrender, osv.
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                                            er et en komponent, elastisk, 
farve- og UV stabil, alifatisk polyuretan top-coat, som 
påføres ud over MARISEAL SYSTEM vandtætningsmem-
braner. Top-coat’en giver en modstandsdygtig overflade 
som ikke gulner og som modstår almindelig trafikforhold. 

Brugen af                                            resulterer i en resistent, 
farvestabil, dekorativ, blank overflade som er nem-at-
rengøre og giver ingen kalkmisfarvninger. 

                                            forlænger yderligere levetiden 
af den vandtætte membrane og giver en langtidssigtet 
beskyttelse, selv under de mest vanskelige forhold.

    FORDELE
• Nemt at anvende (rulle eller airless spray) 
• Øger slid og slidstyrken af den underliggende 
   vandtætningsmembran 
• UV stabil 
• Farve stabil 
• Gulner ikke
• Giver en blank og let-at-rengøre overflade 
• Viser ikke kalkeffekt som ved aromatiske 
   polyuretan forseglinger 
• Modstandsdygtig over for vand, varme og frost 
• Bevarer sine mekaniske egenskaber ved 
   temperature fra -30 °C til +90 °C 
• Den imprænerede overflade tåler almindelig trafik

Top coat til tage, balkoner og terrasser

Bruges over MARISEAL SYSTEM vandtætningsmem-
braner på overflader med almindelig menneske traffik 
på: 
    Tage 
    Altaner 
    Terrasser 
    Verandaer, osv.

    BRUG

    CERTIFICERINGER
Det er blevet testet og certificeret af det tyske 
statsinstitut for Material MPA Braunschweig, som en 
ikke-gulnende, farve stabil og ikke-kridtning belægning.



    BRUG
                                                  bruges primært på 
betongulve, til indvendige og udvendige overflader.

    Parkeringspladser 
    Lagerområder 
    Produktionsområder 
    Udstillinger og præsentationslokaler
    Fodgænger dæk 
    Kølerum (frysere), osv.

                                                     er et teknologisk avanceret, 
en komponent polyuretan gulv belægningssystem, der 
giver nem brug, lang holdbarhed, hurtig hærdningstid og 
vigtigst af alt, et garanteret langtidsholdbart resultatet.

    FORDELE
• Simpel anvendelse (rulle eller airless spray) 
• Høj slidstyrke 
• Modstandsdygtig over for konstant, kraftigt slid 
   og slid forhold 
• Varme og frostsikker 
• Absorberer hverken væsker eller snavs 
• Stopper dannelse af støv 
• Dekorativ
• Giver en blank og let-at-rengøre overflade 
• Kemisk modstandsdygtig 
• Bevarer sine mekaniske egenskaber i en 
   temperatur span fra -20 ºC til +90 ºC 
• Lav pris

Gulv Belægning



                                            er et en komponent, alifatisk 
polyuretan filmdannende forsegling, med høj transparens 
og slidstyrke.
Det er UV-stabilt, ikke gulnende og har en høj adhæsionsevne 
til overfladen.

                                            skaber en overflade, som ikke 
absorberer vand og flydende pletter. Det beskytter fra 
mekanisk slid, snavs, pletter, olier og kemikalier.

    FORDELE
• Nemt at påføre
• Dyb penetration 
• UV-stabilt 
• Skaber en støvtæt overflade 
• Tydeliggør farven på overfladen 
• Giver en våd-look effekt 
• Giver fremragende beskyttelse mod flydende pletter 
• Giver fremragende beskyttelse mod mekanisk slid 
• Yder modstand mod bakterie-og svampeangreb

  

                                            er yderst effektiv og 
gennemsigtig overfladebeskyttelse tilegnet specielt: 

    Stemplet Beton 
    Farvet beton 
    Natursten 
    Dekorative tegl og mursten 
    Absorberende Keramik

    BRUG
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Spain

Tel.: +34 938869481, Fax: +34 938869482
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MARIS POLYMERS ASIA Pte Ltd
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Singapore 408734

Tel:  +65 6659 6750, Fax: +65 6659 6751
e-mail: lancekhoo@marispolymers.gr


