SKYDDANDE ELASTISK YTBELÄGGNING

EKOLOGISK OCH ELASTISK,
TRYGG FÖR MÄNNISKOR
OCH MILJÖ

DEN ELASTISKA, ENKOMPONENTS ELAPROOF
BELÄGGNINGEN SKAPAR ETT MYCKET
LÅNGVARIGT OCH VATTENTÄTT SKYDDSSKIKT
FÖR DE FLESTA BYGGNADSYTOR.

”Vårt tak är mer än 30 år gammalt och
vi funderade över olika alternativ att
förnya det. Vi fick veta att ElaProof
är en ny finländsk uppfinning och
hållbar ytbeläggningslösning. Genom
att använda ElaProof förlängdes
livslängden för vårt tak. Om penseln
passar i handen, då är det enkelt att
använda produkten”, konstaterar
Samuli från Finland.

ELAPROOF är en finländsk ytbeläggningsinnovation som har testats
i flera forskningsinstitut och universitet. ElaProof har redan långvariga
användningserfarenheter från olika objekt.
Typiska användningsområden för den nya ytbeläggningen är bl.a. vittringsförhindrande, beläggning och lappning av takkonstruktioner,
vattentätning av socklar, vattentätning av fuktiga utrymmen, tätning av genomföringar, betongbassänger, ledning av vattenströmmar i
marken och förhindrande av korrosionsangrepp.

ELAPROOF H
ANVÄNDARVÄNLIG OCH BREDBAR MED
HANDVERKTYG, EN ELASTOMER FÖR MINDRE
YTOR OCH HEMMABRUK
• för fukt- och vattentätning
• för lappning av läckagepunkter
• för tätning av genomföringar
• för lappning och tvärbindning av
hål och sprickor eller liknande
• för korrosionsförebyggande och
reparation av korrosionsskador

LÄTT ATT ANVÄNDA
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ElaProof är en multifunktionell
enkomponentsprodukt.
Den är enkel att använda,
eftersom den genast
är användningsklar och
kräver ingen blandning av
komponenterna.

ELAPROOF S
SPRUTBAR ELASTOMER FÖR PROFESSIONELL
ANVÄNDNING PÅ STORA YTOR
• utbredningshastighet upp till
150 m2 / timme
• möjliggör utbredning på både torra
och fuktiga ytor
• tack vare att den inte rinner kan den
användas på ytor i alla riktningar
• snabbtorkande: 1 mm skikt är
beröringstorrt inom 3–4 timmar
(+ 20 ° C)
• genomsläpplig för vattenånga, är
trots det vatten- och lufttät
• tvärbinder sprickor och töjbar
tillsammans med grundmaterialet
utan sprickbildning

TYPISKA ANVÄNDNINGSOMRÅDEN
FÖR ELAPROOF
TAK
Med ElaProof-behandlingen får man
enkelt och snabbt en skyddsyta på tak.
En yta som behåller sin täthet och som
inte är hal. Lämpar sig för alla vanliga
takmaterial.

UTOMHUSKONSTRUKTIONER
ElaProof tål stora temperaturväxlingar.
Av denna anledning är den en utmärkt
vattentätning också för utomhusobjekt
såsom byggnadssocklar och olika
överbyggnader.

BALKONGER
Behandling med ElaProof är ett snabbt
och kostnadseffektivt sätt att renovera
äldre betongbalkonger. Patenterad
reparationsmetod.

GENOMFÖRINGAR
OCH FOGAR
Med ElaProof kan man enkelt och
pålitligt täta genomförningar och fogar.
Tätningen är mycket beständig mot
rörelser i konstruktionerna.

HÄNGRÄNNOR

SÅGTORKAR

En hållbar och enkel lösning för tätning
av hängrännor och stuprör.

ElaProof har snabbt blivit den ledande
skyddslösningen i sågverkens kammar
och kanaltorkar av kolstål och betong.

ANVÄNDNING AV ENKOMPONENTSLÖSNING
ÄR ÖVERLÄGSEN!
Finska ElaProof
erbjuder många
överlägsna lösningar!

LÄTT OCH SNABB ATT
BEARBETA
• Genast användningsklar!
• Ingen blandning av komponenter
• Sparar tid. Underlättar arbetet!

ANVÄNDNINGSKLAR I
ETT SLUTET KÄRL
• Ingen begränsad bearbetningstid
• Enkomponentsmaterialet hålls
oförändrat i ett slutet kärl
• Kvarvarande ElaProof är genast
användningsklar vid följande
behandlingsgång

OBEKVÄM
SKYDDSUTRUSTNING
BEHÖVS INTE
• Behandlingen med ElaProof
kräver inte någon särskild
skyddsutrustning

• ElaProof är säker att transportera

VERKTYGEN KAN
ANVÄNDAS PÅ NYTT
• Verktygen kan tvättas med vatten
efter användningen
• De är åter användningsklara vid
följande behandlingsgång

INGET HASTANDE

OFARLIG FÖR
ANVÄNDAREN
• Inga farliga kemiska ångor
• Inga farliga ämnen för huden

• Torkar snabbt, men ger tillräckligt
med för att slutföra arbetsfasen
• Isoleringsmassans härdning
bestämmer inte arbetstakten
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Testa rhållanden!
fö

ELAPROOF
HÅLLER VAD
DEN LOVAR
och den är trygg att hantera!
ElaProof är trygg för användaren och miljön.
Man känner inte till och förväntar sig inte att vanlig
användning skulle orsaka ekologiska olägenheter.
ElaProof håller. Utfrån resultat tester på krävande
objekt och objekt med ”accelererat” åldrande
är livslängden för den torra ElaProofytan upp
till 60–80 år. Sedan år 2005 finns olika test- och
användningserfarenheter av ElaProof tillgängliga.
Användningen av ElaProof kräver inte några
särskilda skyddsåtgärder.
Inga speciella krav på ventilation eller andningsskydd finns. Handskar och/eller skyddsglasögon
används i enlighet med normalt skyddsförfarande.
ElaProof är stabil i normala förvaringsförhållanden.
Farliga reaktioner, oförenliga material eller faror
vid normala användningsförhållanden är inte
kända.

UNIK SKYDDANDE ELASTISK VATTENTÄTNING

TEKNISKA DATA
EGENSKAPER (VÅT PRODUKT)						STANDARD
Bindemedel		
vattenbaserad dispersionspolymer
Färg		
svart, kan målas över*
Vattenlöslighet		
blandningsbar
Torrsubstanshalt		
63 ± 1 %				
ISO 3251:2008
Surhet (pH)		
7-8
Densitet		
1,07 g/ml			
ISO 2811-1:2016
Eldfänghet 		
icke antändningsbar, flammar inte upp
Lägsta filmbindningstemperatur (MFFT)		
< 0°C
Användningstemperatur		
över +10°C
Torkningstid
• Beröringstorr (+20°C, 45 % RH, 1,6 kg/m2)		
3 - 4 timmar
2
• Beröringstorr (+6°C, 25 % RH, 1,6 kg/m )		
40 timmar
• Fullständigt torr (+20°C, 45 % RH, 1,6 kg/m2)		
1 dygn
• Fullständiga mekaniska egenskaper (+20°C, 45 % RH, 1,6 kg/m2) 3 veckor
Förvaringstid		
12 månader (se sista användningsdag på förpackningen)
Förvaring		
Produkten får inte frysa. Skyddas mot direkt solljus.
*Kan övermålas med de flesta vattenbaserade, diffusionsöppna och elastiska färger.
EGENSKAPER (YTBELÄGGNING)
Brandklass		
C-s1,d0				
Euroklass, EN 13501-1
Vidhäftningshållfasthet, utan primer		
1 - 4 N/mm2			 EN 1542:1999
Draghållfasthet		
2,3 N/mm2			 ISO 527-1:1993
Brottförlängning		
758 ± 55 %			
ISO 527-1:1993
2
Rivhållfasthet		
9,3 ± 1,3 MPa/m 			
ISO 527-1:1993
Shore A hårdhet		
54 ± 4				
EN 868:2003
Sprickans tvärbindningsförmåga (+22°C, 50 % RH, thickness 0,6mm) 10,3 mm 			
EN 1062-7
Sprickans tvärbindningsförmåga (-20°C, thickness 0,6mm)		
godkänd				
EN 1062-7
Vattenångans genomtränglighetskoefficient		
18 g / m2 / dygn			
EN 12572
Vattenhållfasthet (+20°C, 14 dygn, nedsänkning i vatten)		
tät				
EN 1928
Temperaturbeständighet
• Långvarig		
-30°C ... +150°C
• Kortvarig		
högst +190°C
Väderbeständighet (UV, temperatur- och fuktbeständighet)
utmärkt
Kemisk beständighet		
utmärkt alkaliebeständighet; god beständighet mot
		
oorganiska syror; begränsad beständighet mot organiska
		
syror och lösningsmedel			
Elektrisk ledningsförmåga		
leder inte elektricitet

Build Care Oy är ett finskt företag som är specialiserat på skyddande ytbeläggningar. Hörnstenen i bolagets verksamhet är den
diffusionsöppna ElaProof-vattentätningsteknologin, som baserar
sig på en banbrytande polymerkemisk innovation. De vattenbaserade produkterna, som är utvecklade från REACH-godkända
råmaterial, bildar vid torkningen en elastisk beläggning som
skyddar alla slags material.
Bolaget är grundat år 1990 och dess hemort är Vanda. Bolaget är
i sin helhet i finsk privat ägo och produkterna tillverkas i Finland.

Build Care Oy
Äyritie 18, 01510 Vantaa, Finland
Telefon: +358 20 790 2710
E-post: info@buildcare.fi
FO-nummer: FI0710945-5

