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SucceSfuld i over 50 lande på verdenplan

vandSikret detail tagtætning

vigtigt

Overflade forberedelses
tabel

  
Polymeric Bitumenfelt (APP/SBS)  *5 X 

Chippings finished Bitumenfelt (APP/SBS)  *4 X 
Chippings finished Oxidized Bitumenfelt *4 X 
Almindelig oxideret bitumenfelt *5 X 
Malede overflader *3 X 
Stål *1, *3 X 
Aluminium *1, *3 X 
Kobber *1 x 
Zink *1 x 
Beton  *2, *6  X
Letbeton *2, *6  X
Gips *2, *6  X
Screed *2, *6  X
Mursten *2, *6  x
Sten *2, *6  X
EPDM Membraner *1, *7 X 
PVC Membran *1, *7 X 
PVC rigid  *1 X 
Træ *2  x
Polyester *1, *7 X 
Akryl glas *1 X 
Glas *1 X 
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Sikkerhedsforanstaltninger: indeholder isocyanater. Se oplysninger fra producenten. Studér sikkerhedsdatabladet.

Alle oplysninger om behandling af 
overflader skal betragtes som vejledende, 
som svarer til det nuværende niveau 
på laboratorium og praktisk erfaring. 
I betragtning af de mange forskellige 
materialer i markedet, kan der være
mulige afvigelser. Derfor absolut 
nøjagtighed på given information kan ikke 
garanteres. På grund af de varierende 
forhold, er en vedhæftningstest nødvendig 
for at garantere egnethed til det specifikke 
formål. Indledende vedhæftningtests 
anbefales derfor i alle tilfælde. Skulle 
der opstå tvivl om egnetheden af  
belægningen for din overflade, vil vi
gerne teste dine overfladeprøver.

* 1: Før påførsel, slibes overfladen med 
sandpapir eller maskine. Derefter
rengøres/affedtes overfladen grundigt med
MARISEAL DETAIL CLEANER®. 
* 2: Restindhold af mineralsk fugtsubstrater 
max. 5%. Nye cementbaserede overflader 
skal være mindst 28 dage gamle. Fjern løse 
partikler mekanisk. 
* 3: Fjern altid gammel maling. 
* 4: MARISEAL DETAIL PRIMER® binder 
skifer splinterne til bitumenfeltet. 
Hvis i tvivl, anbefales det at bruge 
MARISEAL DETAIL PRIMER®. 
* 5: Blødgør overflade med firetorch og 
mæt straks med tilstrækkelig tør kvartssand 
(0,4-0.8mm). 
* 6: Før belægning, børst overfladen med 
en stålbørste, for at rugøre overfladen. 
* 7: Foretag altid vedhæftningstest før 
påførsel. 
For ikke listede overflade kontakt 
POLYMA A/S teknisk afdeling.

Beskrivelse En komponent, polyuretan baseret, 
 flydende membran, forstærket med syn
 tetiske fibre
Pakning leveres i 6 kg spande

Egenskaber Farve Grå, Sort
 Densitet 1,32 g/cm3
 Hårdhed (Shore A-skalaen) 70
 Viskositet Thixotropisk
 Brudforlængelse > 250 %
 Brudstyrke > 4 N/mm2
	 Regn	stabilitetstid	(20˚C)	 3-4 Timer efter
 Let fodgænger trafik 12-18 Timer efter
 Endelig hærdetid 7 dage efter

Beskrivelse En komponent, hurtigtørrende, 

 polyurethan baseret primer

Pakning leveres i 1 kg spande

Egenskaber Farve Transparent

 Densitet 1,0 g/cm3

 Hårdhed

 (Shore A-skalaen) > 95

 Vedhæftning (beton) > 1,5 N/mm2

 Berøring tørringstid

	 (20	˚C)	 1-2	timer
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PRIMER

MariS polYMerS Sa INDUSTRIAL AREA OF INOFITA, GR-32011 INOFITA, GREECE
TEL.: +30 22620 32918-9, +30 211 8502717, FAX: +30 22620 32040, e-mail: info@marispolymers.gr

polYMa apS Gungevej 2, 2650 Hvidovre, Tlf: 22220020, e-mail: info@polyma.dk

MARIS POLYMERS FRANCE
ZI de Villemilan

26 Avenue Ampère 91320 
WISSOUS France

Tél: +33.(0).164.478.700, Fax: +33.(0).164.478.702
e-mail:	info@resines.eu 

MARIS POLYMERS SPAIN, S.L.U.
P.l. Mas Gali - Pirineus, 18

08503-Gurb(Bcn)
Spain

Tel.: +34 938869481, Fax: +34 938869482
e-mail: maris@marispolymerspain.com

MARIS POLYMERS ASIA Pte Ltd
62 Ubi Road #05-24 

Oxley Bizhub 2
Singapore 408734

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



• Rør 
• Inddækninger og 90 grader vinkler 
• Lyskupler 
• Skorstene 
• Solcelle systemer 
• Væg-gulv-forbindelser 
• Tagrender, osv.

Beton

Mineralbaseret Bitumenfelt

Metal

Mørtel

Bitumenfelt

PVC og aluminiums profiler

Mursten

PVC og EPDM membran

Træ, osv.

kan bruges på:

eksempel 1 - lyskapsler

Påfør det andet lag af MARISEAL DETAIL® tykt med en 
flad pensel og fjern malertapen

Påfør det første lag af MARISEAL DETAIL® med en 
flad pensel og fordel jævnt.

Hvis det ønskes af æstetiske grunde, kan skifer splinter 
drysses i den våde belægning. Anvend svagt pres 
med hånden for at stabilisere skifer splinter.
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eksempel 2 – Rørgennemføring

Afskærm området som skal behandles med malertape 
i en tilstrækkelig størrelse. Klargør overfladen efter 
anvisning fra overflade forberedelses tabellen

Påfør det andet lag af MARISEAL DETAIL® tykt med en 
flad pensel og fjern malertapen.

Påfør det første lag af MARISEAL DETAIL® med en 
flad pensel og fordel jævnt.

Hvis det ønskes af æstetiske grunde, kan skifer splinter 
drysses i den våde belægning.
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Afskærm området som skal behandles med malertape 
i en tilstrækkelig størrelse. Klargør overfladen efter 
anvisning fra overflade forberedelses tabellen

ETA 09/0241 har tilhørende portefølje:

•	
•																																			REINIGER (CLEANER) 
•																																			PRIMER
•																																FuGEMAssE

vandSikret detail tagtætning

 påføres som en væske. 
Væsken er et en-komponent polyuretan 
belægning, som er tixotropisk, permanent 
elastisk, fiberforstærket og anvendes 
til langvarig imprægnering af komplekse 
tagdækning detaljer og tilslutninger.

FORDEL
•	Nem	påførsel	(pensel)	
•	Fiberforstærket	
•	Det	giver	en	sømløs	membran	uden	sam
 linger eller lække muligheder 
•	Modstandsdygtig	over	for	vand,
 regn og frost 
•	Bevarer	sine	mekaniske	egenskaber
 i temperaturer fra -30 ºC til +80 ºC 
•	Giver	vanddampgennemtrængelighed	
•	Fuld	overflade	vedhæftning	uden	
 yderligere forankring 
•	I	tilfælde	af	skader,	kan	membranen	nemt	
 repareres inden for få minutter 
•	Lave	omkostninger

Tilslutninger og detaljer behandles efter rette foranstaltninger

Den bruges primært til lukning og 
vandtætning af mindre DETAIL’s som: 


