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2K Abdichtklæber
/vandafviser
SCHWEPA 2K Abdichtklæber er et vandafvisende produkt specielt egnet til 
sokkelområdet som forsegling mod fugt og vand. Produktet indgår i SCHWEPA 
facadeisoleringssystem og blandes 1:1 med SCHWEPA Klæbe- og Armeringsmørtel 
MG II for at sikre en fleksibel, men stærk og holdbar overflade mod fugtindtrængning.

Produktbeskrivelse:

SCHWEPA 2K Abdichtklæber er et fleksibelt produkt, der bidrager til styrken med 
dens forseglende egenskaber. Produktet er kendetegnet ved god indledende 
vedhæftning og vandbestandighed.

Sammensætning:

Produktet blandes 1:1 med klæbe- og armeringsmørtlen og fungerer derved som 
klæber og forsegler. Det er specielt velegnet til sokkelområder eller områder udsat for 
fugt og vand. Produktet kan anvendes til at forsegle underlaget før opklæbning af 
isoleringsplader, men bruges typisk i armeringslaget sammen med mørtlen før og 
efter indlejring af armeringsnet.

Anvendelse:

Som indledende fugtbeskyttelse af underlag:
ca. 0,5 kg/m²*    ca. 40,0 m²/spand        20 kg/spand

    ca. 2,0 kg/m²*    ca. 10,0 m²/GebindeKlæber: 
Armering: 
Forsegler:

ca. 3,0 kg/m²*    ca.    6,7 m²/Gebinde            
ca. 4,0 kg/m²*      ca.    5,0 m²/Gebinde

*Uden tilsat klæbe- og armeringsmørtel

Forbrug:

Underlaget skal være rent, tørt, bæredygtigt og fri for rester, der kan nedsætte
produktets hæfteevne. Underlaget skal omhyggeligt gennemses før arbejdet
påbegyndes. Produktet er egnet til underlag såsom mursten, beton, puds, fastsiddende
belægninger, bitumen og uden på EPS-isoleringsplader specielt beregnet til sokler og
fugtige områder. Produktet bruges til SCHWEPA EPS-sokkel- og perimeterplader.

Blanding: SCHWEPA 2K Abdictklæber blandes 1:1 - dvs. 20 kg. spand med 25 kg. sæk
klæbe- og armeringsmørtel MG II og der piskes til der opnås en homogen masse.
Til forsegling af underlag kan der fortyndes med 10% vandtilsætning. Produktet
omrøres og er klar til brug efter 30 min.

Klæber: Til klæbning kan produktet påføres med 8 mm. tandspartel.

Armering: Anvendes som klæbe- og armeringsmørtel MG II. Armeringsnet indlejres
med 10 cm overlap ved samlinger. For flere detaljer om armering, se datablad for
SCHWEPA klæbe- og armeringsmørtel MG II.

Udførelse:

SCHWEPA 2K Abdichtklæber er en vandafvisende klæber på base af vandig 
polymerdispersion, additiver og konserveringsmidler. Produktet opnår sine 
egenskaber i kombination med SCHWEPA Klæbe- og Armeringsmørtel MG II.
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Alle vores produkter udvikles og overvåges løbende. Den ovennævnte rådgivning om 
produktet er tiltænkt som vejledning og er baseret på vores erfaringer og 
udviklingsarbejde af produktet. SCHWEPA kan ikke holdes til ansvar for udført arbejde 
med afvigelser fra ovennævnte vejledning, herunder forkert opbevaring og brug af 
produktet. Før arbejdets påbegyndelse skal underlaget altid vurderes af en fagmand, 
så der sikres rette temperatur og hæfteevne på underlaget. De gældende standarder, 
godkendelser og retningslinjer for arbejdet skal altid overholdes. C m.m. kan altid 
kontaktes i forbindelse med tekniske spørgsmål.

Kvalitetskontrol:

Tomme beholdere kan leveres på genbrugsstationen.Bortskaffelse:

I kombination med SCHWEPA Klæbe- og Armeringsmørtel MG II er blandingen 
alkalisk, da mørtlen indeholder kalk og cement.

Blandingen kan forårsage irritation af huden. Kan forårsage alvorlige skader ved 
indtagelse. Opbevares utilgængeligt for børn. Bær beskyttelseshandsker og -tøj. 

Ved kontakt med øjnene: Skyl med rigeligt vand. Fjern eventuelle kontaktlinser hvis 
muligt. Fortsæt skylning. Flyt personen til område uden støv med tilgang af frisk luft. 
Opleves der efterfølgende gener, kontakt da en læge.  Ved kontakt med huden: 
Vask med rigelig vand og sæbe. Søg læge, hvis hudirritation opstår.

Sikkerhed:

Teknisk datablad: 2K Abdicthklæber: 26.02.2015

Bemærk: Må ikke anvendes ved luft- eller overfladetemperaturer på under + 5 °C. Vær meget
opmærksom på brug efter nattefrost, i sollys eller ved regn. Beskyt underlaget så vidt
muligt. Tørretiden er afhængig af vejrforholdene, men må forventes at være ca. 24
timer. Ved høj luftfugtighed eller lave temperaturer, kan tørretiden forlænges
betydeligt.

Emballage: I spand med 20 kg.                    Varenr. 000104084 24 spande/palle

Holdbarhed
:

Opbevares køligt, tørt og frostfrit. I lukket spand har produktet en holdbarhed på 12 
mdr.




