
Easyflex/Elastopaz
Vannbasert Bitumen smøremembran som skaper et tykt, 
tettende lag  i ett strøk. 

Easyflex/Elastopaz er en tyktflytende en-komponent bitumen polymer 
membran laget for mange bruksområder. Den har et utmerket vedheft , og 
tørker til en sterk, svart, sømløs og fleksibel radon- og vanntett membran.   

      Bruksområder
- Radon- og vanntett membran for strukturer under bakkeplan 
- Radon- og vanntett membran for kjellere, krypkjellere og underetasjer 
- Radon- og vanntett membran for våtrom
- Beskyttelse mot trykk/press av underjordiske betongelementer  
- Radon- og vanntett membran for balkonger og dekket tak.

Fordeler og muligheter
Tykt radon- og vanntett lag i ett strøk  | 100 % radon- og vanntett | Høy 
påføringshastighet | Miljøvennlig | Meget sterk og elastisk | Enkel å påføre 
| Meget god vedheft | Samme kvalitet for ulike bruksområder



Generell instruksjon for all påføring: A. Vanntetting av vegger: Lag en tykk påføring i ett strøk    

B.   Våtrom

1. Påføres med stempelsprøyte (uten luft) / murskje i et       
tykt lag i ett strøk med en mengde av 3,0-5,0 kg/m2       

2. La tørke i 48 timer
3. Det vanntette laget  må tildekkes før masse fylles på. 

Det gjøres ved å benytte geotekstil eller lignende. 
Komprimering av massen inntil 2 m fra bygninger bør 
gjøres med en håndholdt komprimator.

1. Easyflex/Elastopaz kan påføres med  
stempelsprøye (uten luft) eller murskje.

2. Alle overflater som skal påføres Easyflex/Elastopaz må være 
hele og stabile med en jevn overflate, samt være rengjort for 
olje, grus og støv etc.

3. Porøse overflater må primes med en vannbasert primer – 
Paz Primer, oppløst i vann 1:1, med en mengde på 250-300 
gr/m2

4. La det tørke i 2 - 4 timer
5. Ny betong kan gjøres vanntett 48 timer etter ferdigstillelse av 

avstøpning. 

1. Påføres med stempelsprøyte (uten luft) / murskje i  et tykt                              
lag i ett strøk med en mengde på 3,0-5,0 kg/m2   

2. La tørke i ca. 3-5 dager



Vedlikehold av utstyr
Utstyret rengjøres med såpevann.
Dersom materialet allerede har tørket, rengjøres 
det med parafin eller white spirit.

Forpakninger
Easyflex/Elastopaz leveres i følgende    
forpakninger: 

 ■ 180 kg trommel 
 ■ 18 kg spann 
 ■ 4,5 kg spann

Lagring
 ■ Lagres under tak beskyttet mot direkte sollys og   

 beskyttet fra ekstreme temperaturer
 ■ I tropiske strøk må produktet lagres i air-condition I   

 kalde strøk må produktet lagres ved temperatur  
 over 10°C

 ■Unngå frost

For detaljerte sikkerhets-instrukser vennligst se 
PazkarNor’s notat om sikkerhet (MSDS).

MERK: Om de anbefalte langringsforhold ikke  
overholdes, kan det  resultere i skade på eller  
forringelse av produkt eller forpakning. 

Kontakt PazkarNor for veiledning 

Garanti
Pazkar’s produkter er produsert etter strenge standarder for kvalitet.
Pazkar gir ingen garantier med hensyn til nøyaktigheten eller fullstendigheten av innholdet 
i denne publikasjonen og forbeholder seg retten til å foreta endringer i spesifikasjoner og 
produktbeskrivelser når som helst uten varsel. Brukere skal alltid forholde seg til den nyeste 
utgaven av det lokale produktets data publisering for det aktuelle produkt.
Brukeren av produktet må teste produktets egnethet for bestemt formål på grunn av
forskjeller i materialer, underlag og lokale forhold. Pazkar påtar seg intet ansvar, og fraskriver 
seg uttrykt eller underforstått garanti, knyttet til sine produkter inkludert men ikke begrenset 
til, underforståtte garantier om salgbarhet, egnethet for et bestemt formål, og heller ikke noe 
erstatningsansvar for eventuelle juridiske forhold.
Alle ordrer aksepteres underlagt vår nåværende fortegnelse, vilkår og vilkår for salg og levering.


