
Easyflex/Elastopaz
Vattenbaserad bituminös vätskehinna som skapar en tjock 
tätskikt i ett enda skikt.

Easyflex/Elastopaz är en tjock enkomponent bitumen-polymer tätskikt 
avsedd för mulitfunktionella projekt. Materialet har utmärkt vidhäftnings-
förmåga, som torkar till en hård, svart, sömlös och flexibel radon- och vat-
tentät hinna.

      Produktanvändningar
- Radon- och vattentätar underjordiska konstruktioner.
- Radon- och vattentätar källarutrymmen.
- Radon- och vattentätar våtutrymmen.
- Skyddar och fukttätar underjordiska betongelement.
- Radon- och vattentätar tak och verandor.

Fördelar och möjligheter
Tjock tätskikt i ett steg | Absolut radon- och vattentätning | Hög produktiv-
itet | Miljövänlig | Hög styrka och elasticitet | Enkel tillämpning | Utmärkt 
vidhäftning | Samma klassificering för olika tillämpningar



Allmänna instruktioner för  
samtliga tillämpningar:

A. Vattentätning av väggar:  
     Gör en tjock applicering av en strykning 

B. Våtutrymmen

1. Applicera med högtrycksspruta (utan luft) / murslev i ett 
tjockt skikt i en strykning i en mängd av 3,0-5,0 kg/m2

2. Låt torka i 48 timmar
3. Det vattentäta lagret måste skyddas innan jordåterfyllning. 

Skydda den vattentätande hinnan med geotextil eller 
liknande. Komprimeringen av återfyllningen till ett avstånd 
av 2 m från väggen bör utföras av en manuell vibrerande 
handhållen komprimator

1. Easyflex/Elastopaz kan appliceras med en högtrycksspruta 
(utan luft) eller murslev. 

2. Alla ytor där Easyflex/Elastopaz används ska vara stabila med 
en jämn yta och fria från smuts, damm, löst skräp, olja, fett 
o.s.v. 

3. Porösa ytor ska beläggas med en grundfärg av en 
vattenbaserad Primer - Paz Primer, utspädd 1:1 med vatten, 
till en mängd av 250-300 g/m2.

4. Låt torka i 2-4 timmar.
5. Ny betong kan tätas 48 timmar efter avslutad gjutning. 

1. Applicera med högtrycksspruta (utan luft) / murslev i ett 
tjockt skikt i en strykning i en mängd av 3,0-5,0 kg/m2

2. Låt torka i ca 3-5 dagar



Skötsel av utrustningen
Rengör verktygen med tvålvatten.
Om materialet redan har torkat, skrapa dina 
verktyg med paraffin eller lacknafta.

Förpackning
Easyflex/Elastopaz finns i följande förpackningar:

 ■Öppen topp 180 kg fat
 ■ 18 kg hink
 ■ 4.5 kg hink

Förvaring
 ■ Förvara under lock i skydd från direkt solljus och  

 skydda mot extrema temperaturer. 
 ■ I tropiska klimat måste produkten förvaras i en    

 luftkonditionerad miljö. 
 ■ I kalla klimat måste produkten förvaras i en   

 uppvärmd (över 10°C) miljö. 
 ■ Frys inte produkten.
 ■ Lagringstiden är upp till 12 månader vid förvaring  

 som ovan.

För säkerhetsdetaljerade instruktioner se PazkarNors 
säkerhetsdatablad (MSDS).

OBS: Underlåtenhet att följa rekommenderade 
lagringsförhållanden kan leda till för tidig försämring 
av produkt eller förpackning.

För specifika råd om förvaring kontakta PazkarNors 
representanter.

Garanti
Pazkars produkter tillverkas med strikta kvalitetsnormer. Pazkar lämnar inga garantier 
gällande riktighet eller fullständighet av innehållet i denna publikation och förbehåller 
sig rätten att utföra ändringar i specifikationer och produktbeskrivningar när som helst 
utan förvarning. Användare ska alltid hänvisa till den senaste utgåvan av den lokala 
publikationen av produktdata för den berörda produkten. Användaren av produkten 
måste testa produktens lämplighet för avsedd användning och ändamål. På grund 
av skillnader i material, underlag och lokala förhållanden tar Pazkar inget som helst 
ansvar, och frånsäger sig alla uttryckliga eller underförstådda garantier avseende 
dess produkter, inklusive men inte begränsat till, underförstådda garantier för 
säljbarhet, lämplighet för ett visst ändamål, och tar inte heller något ansvar för något 
rättsförhållande. 


