ELASTISK ØKOLOGISK TETNINGSMIDDEL

INNENDØRS LUFTSPERRE
BESKYTTELSE MOT RADON
VANNTETTING

ELASTISK OG ØKOLOGISK
TETNINGSMIDDEL
ElaProof Indoor er et klar-til-bruk 1-komponent vannbasert belegg til
forsegling og vanntetting av forskjellige konstruksjoner og bygninger.
Produktets unike elastisitet og utmerkede vedheft på ulike overflater
sikrer trygg og sikker forsegling.
ElaProof Indoor holder skjøter tette når bygninger og strukturer krymper og utvider seg. Innendørs tørker produktet hurtig og danner en lufttett hinne – dette gjør at du kan fortsette til neste arbeidstrinn uten å
måtte vente.

SUNN LUFT INNENDØRS
Sikring av ren og sunn luft innendørs i nybygg og etter oppussing er viktig. Forsegling av skjøter og tetting av luftlekkasjer, samt vanntetting,
viser seg ofte å være de mest kritiske aspekter ved bygningsvedlikehold. ElaProof Indoor er tildelt det høyeste pan-europeiske sertifikatet
for produkter designet til innendørs bruk – Emicode EC 1+. Produktet er
også CE-merket. Riktige arbeidsmetoder og forsiktig bruk i kombinasjon med de beste bygningsprodukter sikrer det beste resultatet.
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HVORFOR
ELAPROOF INDOOR
• ELASTISK OG ØKOLOGISK
• KLART TIL BRUK, ENKELT Å PÅFØRE
• HEFTER TIL ULIKE OVERFLATER
• UTMERKET VANNTETTING
• GOD OVERBYGGINGSKAPASITET
(DET BETYR AT BELEGGETS EVNE TIL Å HOLDE SEG ELASTISK
NÅR KONSTRUKSJONEN SPREKKER ELLER HAR BEVEGELSE.)

BRUKSOMRÅDER

SIDEPRODUKTER

INNENDØRS LUFTSPERRE
• Blokkering av luftlekkasjer og tetting av skjøter og gjennomføringer
på koblinger i ulike strukturer

ELAPROOF REINFORCEMENT FABRIC
• Tekstilbånd til forsterkning av tetting og armering av hjørner, vinkler
og gjennomføringer, samt for lapping av hull i substrater som skal
dekkes.

BESKYTTELSE MOT RADON
• Radontetting av gulv, sokler, fundament og grunnmurer støttet på
bakken og sammenføyning
VANNTETTING
• Vanntetting av våtrom og gjennomføringer

ELAPROOF PRIMER
• En primer til forbehandling av porøse overflater både innendørs og
utendørs. Tetter de små porene i substratet som skal dekkes og for
bedrer ElaProofs vedheft. Spesielt anbefalt til betong og andre
porøse overflater.

BRUK
ElaProof Indoor er et klar-til-bruk tetningsmiddel, som er enkelt å stryke
på med murskje, børste eller rulle. Produktet er berøringstørt på
et par timer ved romtemperatur, etter dette kan du enten legge på et
nytt lag eller fortsette med annet installasjonsarbeid. ElaProof Indoor
oppnår endelig tetthet og hardhet etter ca. en uke. Produktet fås også i en
profesjonell trykksprøyteversjon egnet til større områder.

PAKNINGSSTØRRELSER
OG FARGER
Fås i 5 liters kanner, 0,3 liters tuber og
160 liters fat for profesjonell sprøyting.
Farger: Svart og grå.

ELAPROOF INDOOR
– TEKNISKE SPESIFIKASJONER
Materiale:

Vannbasert polymeroppløsning

Farger:

Svart, grå

Anbefalt tykkelse tørr film:

1 mm (påføringsmengde ca. 1,5 l/m²)

Tørketid (20 °C, relativ luftfuktighet (RF) 45 %, 1,5 l/m²):

3-7 t (avhengig av substrat)

Vanntett (+20 °C, 14 uker, nedsenkning):

Vanntett

Vedheftstyrke, uten primer:

1,0 -4,0 N/mm² (avhengig av substrat)

Bruddforlengelse:

711 ± 40 %

Sprekk overbygging (+22 °C, 50 % RF, tykkelse 0,6 mm):

10,3 mm

Lufttetthet:

Testet (Vahanen Rakennusfysiikka, 2018)

Radontetthet:

Testet (STIGE, Sverige, SP-metoden 3873, 2017)

Utslippklasse:

Svært lave utslipp: Emicode EC1+ (Eurofins, 2018)

BUILD CARES HISTORIE
ElaProofs produkter er utviklet og tilvirket av Build Care Oy, et
finsk selskap spesialisert på beskyttende belegningsmaterialer.
Økologiske vannbaserte produkter beskytter og tetter bygninger
og strukturer både utendørs og innendørs. Produktene er
produsert i Finland og er spesielt utviklet for krevende nordiske
forhold.
DET MÅ FINNES EN BEDRE MÅTE
Som entreprenør solgte Vesa Koponen løsninger for de mest
komplekse vanntettings- og korrosjonsproblemer i markedet. Men han var ikke fornøyd med de produktene som var tilg
jengelige. Produktenes isolasjonsegenskaper varte ikke lenge i
skiftende vær i nordlig klima. Giftige løsemidler forårsaket helsefare både for arbeidere og bygningenes brukere. Produktenes
vedheft var heller ikke pålitelig til alle materialer eller
fuktsubstrater. Vesa sa ofte: «Det må finnes en bedre måte.»
FRA GARASJE TIL INTERNASJONALE MARKEDER
Et ti år langt, omfatttende utviklingsarbeid av Vesa resulterte i
en helt ny type produktlinje basert på innovativ polymerkjemi,
som gir en bedre løsning for behovene for belegg og vanntetting. Etter tusenvis av tester, introduserte vi en elastisk,
beskyttende ElaProof produktfamilie på markedet. Den er løsemiddelfri og har bevist sin funksjonalitet på utallige pilotsteder.
Produktutvikling, produksjon og markedsføring fortsettes av
Vesas sønn Juha Koponen med fokus på økologi, pålitelighet og
brukervennlighet.

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

www.elaproof.com

