
MASTER WALL
Vanntettende pasta for påføring under veggfliser i våtrom og på 
kjøkkenvegger.

Master Wall er en nyskapende, vannbasert våtromssmørning som kombinerer
avanserte polymerer motstandsdyktige mot vann og vanndamp-gjennomtrenging.

Produktanvendelse
 - Master Wall brukes til å tette vegger på våtrom og kjøkken før 

man legger et lag med keramikk og granitt porselen fliser.
 - Utviklet for tetting av grønne gipsvegger, gipsplater, sement-

plater, betong og tre- vegger.

Fordeler og muligheter 
Høyeste grad av tetthet overfor vann og vanndamp | Motstandsdyktig mot 
sopp, alger og bakteriell forurensning |Meget høy styrke og fleksibilitet | 
Utmerket til å tette sprekker | Bestandig mot alkaliske miljø | Rask påføring og 
tørking | Miljøvennlig |



Tekniske Spesifikasjoner



Klargjøring av overflaten
 ■ Alle flater der Master Wall skal brukes må være rene 

og fri for alle løse partikler, støv, støpe-skorper, betong-
partikler, olje og eventuelle fremmedlegemer som kan 
påvirke vedheft. 

 ■ Bruk sparkel for å få en glatt vegg, egnet for tynne 
vedheft ved hjelp av lim angitt for dette formålet.

Primer
 ■ Fortynn Greenish (grønnaktig) Master Wall med vann i 

forholdet 1:1 og påfør et strøk med ca 250 - 300 g/m2, 
med en rulle, pensel eller spray.

 ■ La det tørke i ca to timer.

Instruksjoner for bruk  

Påføring
 ■ Påfør et jevn strøk av Gray (grå) Master Wall i en 

mengde av 0,75 - 1,0 kg/m2.

 ■ Fest tetningstape i hjørnene og rundt utstikk.
 ■ La det tørke i ca to timer.
 ■ Påfør et jevn strøk av Greenish Master Wall i en mengde 

av 0,75 -1,0 kg/m2

 ■ Når det er tørt, etter 8 - 12 timer, kan du legge keramiske 
fliser, med et standard keramikk-lim.

Merk:
 ■ Ikke fortynn Master Wall, med unntak for 

utarbeidelse av primer.  
Må ikke tilsettes  vann eller andre stoffer.

 ■ Master Wall er ikke beregnet for utendørs 
bruk og er ikke motstandsdyktig mot 
vanntrykk.

 ■ Det må ikke anvende Master Wall når 
temperaturen er lavere enn 5 ° C eller 
høyere enn 40 ° C.

 ■ Ventilasjon av lukkede rom under og etter 
påføring anbefales.

 ■ Rengjør verktøyet med vann umiddelbart 
etter bruk.

 ■ Master Wall er ikke brannfarlig.

Sikkerhetsinstruksjoner
 ■ Uspiselig.
 ■ Bruk verneutstyr når du bruker dette produktet 

(passende klær, hansker, briller / ansiktsmaske).
 ■ Vask hendene med såpe og vann umiddelbart 

etter bruk.



Forpakning

MERK: 
Om de anbefalte langringsforhold ikke overholdes, kan 
det resultere i skade på eller forringelse av produkt 
eller forpakning. Kontakt Pazkar Nor for veiledning.

For detaljerte sikkerhets-instrukser vennligst se 
Pazkar Nor’s notat om sikkerhet (MSDS). 

Master Wall leveres i følgende forpakninger:
15 kg og 20 kg spann

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.

Lagring
Lagres på et kjølig, skyggefullt sted. 
Må ikke oppbevares i temperatur lavere 
enn 5 ° C.


