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Flytende selvutjevnende 
elastisk membran

BESKRIVELSE:
AQUASTOP LIQUID er en flytende, selvutjevnende MS  
polymer som etter herding skaper en sømløs og 300 % 
elastisk membran for bruk til vanntetting, reparasjon og 
vedlikehold av tak.

BRUKSOMRÅDER:
Vanntetting av underlag/gulv (under fliser på bad, dusj, 
vaskerom, etc). Underlaget kan flislegges med  
AQUASTOP PASTE som flislim, når AQUASTOP LIQUID 
er ferdig herdet. Hvis andre typer flislim benyttes, må 
tørr hvit sand strøs i AQUASTOP LIQUID mens massen 
fortsatt er våt.  
Reparasjon av takrenner og avløp i metall og plast. 
Hefter til gulvbelegg som fliser, kork, laminat og tepper, 
samt isolasjonspaneler, herdet byggskum, herdet isola-
sjonsskum som PIR (polyisocyanurate) og PUR (Polyu-
retan), osv. 
Renovering og beskyttelse av treverk som verandaer, 
plattinger, rekkverk, etc. Reparasjon av bly og sink  
korrosjon. Vedlikehold og reparasjon av båter,  
campingvogner, bobiler, etc.  
Takreparasjon på bitumen, fliser, skifer, PVC, sink, etc. 
Beskyttelse av tømmerfundamenter under bakken. 
Vanntetting av betongdammer og svømmebassenger  
(i stedet for EPDM).  
Vanntetting av potter og bord ved dyrking av planter og  
urter.
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• Miljøvennlig, derfor ideell for både innendørs  
og utendørs bruk:

 • nesten luktfri
 • inneholder ikke bitumen eller gummi
 • fri for isocyanater, skadelige løsemidler,   

 ftalater og VOC

• Tilfredsstiller emisjonskravene til BREEAM NOR

• Enkel å bruke, ingen primer nødvendig

• Kan påføres på fuktige overflater og er  
umiddelbart vanntett

• Utmerket vedheft til de fleste bygnings- 
materialer

• Herder raskt (+/- 2,4 mm pr 24t ved 23°C og 
50%>luftfuktighet)

• UV - og værbestandig

• God kjemisk motstand

TEKNISK:

  Basis  MS polymer
 Farge  Svart
 Tetthet  1,45 kg/dm³
 Form  Tykk væske
 Hardhet  35 Shore A etter 3 uker ved +23°C  
  og 50% luftfuktighet (DIN 53505)
 Krymping  ≤ 4,0%  (DIN og ISO 10563)
 Strekkfasthet  10 kg/cm²
 Forlengelse ved brudd  Ca. 300%
 Modul ved 100 % forlengelse  ≥ 0,6 N/mm² ved +23°C  
  (DIN 53504 S2)
 Påføringstemperatur  +5°C til +35°C
 Forbruk  Ca 1 liter pr m2

 Arbeidstid  Maks. 30 minutter ved +23°C og  
  50% luftfuktighet.
 Temperaturstabilitet  -40°C til +90°C
 Herdetid  +/- 2,4 mm på 24t, 100% kjemisk  
  stabilt og elastisk etter 7 dager   
  (ved +23°C, 50% luftfuktighet)
 Kjemisk motstand  Bra; vann, løsemidler, oljer, fett,  
  uttynnede organiske syrer og  
  alkalier. Moderat; estere, ketoner  
  og aromater. Dårlig; konsentrerte  
  syrer og klorerte hydrokarboner.
 Værbestandighet  Perfekt
 Holdbarhet  12 måneder i uåpnet original  
  forpakning
 Oppbevaring Oppbevares tørt og kjølig  
  (men frostfritt)
 Forpakning 750 ml
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PS: Informasjonen og anbefalinger i denne produktinformasjonen er fremsatt i beste mening da de er basert på tester og erfaringer. Det finnes mange  
forskjellige bruksområder, materialer, underlag og måter å forbehandle materialer på som er utenfor vår kontroll. Relekta kan derfor ikke påta seg ansvaret 
for det endelige resultatet. Det anbefales derfor alltid å teste produktet på aktuelt bruksområde før en jobb utføres. Kontakt oss gjerne for råd og veiledning.

BRUKSANVISNING:
Forbehandling:
Fjern støv og fett fra overflaten som skal behandles. 
Bruk f.eks. løsemiddelfri HP7 som rengjørings- og  
avfettings-middel. Skyll godt med rent vann.  
AQUASTOP LIQUID kan påføres på en fuktig overflate, 
men ikke på et synlig lag med vann. Svake underlag 
styrkes ved å behandle dem med egnet primer, f.eks. 
TEC7 MARINE PRIMER. Fyll store fuger eller sprekker 
med TEC7, X-TACK7 eller FLEX7. AQUASTOP LIQUID 
kan deretter påføres etter 30 minutter. AQUASTOP  
PASTE kan benyttes til å fylle mindre fuger eller  
sprekker. Forsterk områder som er svake og/eller utsatt 
for sprekker med AQUASTOP TAPE, f.eks.:
- Takgjennomføringer, forbindelser, hjørner
- Sprekker eller revner
- Overganger mellom ulike materialer/konstruksjoner

Påføring:
AQUASTOP LIQUID kan påføres med spatel, gulv nal,  
pensel eller rulle. Påføres i to strøk med en total tykkelse 
på 2 mm. Forbruk to strøk: ca. 2 liter pr m². Påfør  
andre strøk av AQUASTOP LIQUID så snart første strøk 
er skinntørt.
Etterarbeid:
Rengjør verktøy umiddelbart etter bruk med TEC7-
CLEANER og rengjør hender med 101 WIPES. Herdet 
AQUASTOP LIQUID kan kun fjernes mekanisk.  
AQUASTOP LIQUID er umiddelbar vanntett. I løpet 
av de første 6 timene av herdeprosessen kan regn og 
haglbyger deformere overflaten, dog uten å forringe 
vanntettingen. 

Tips:
AQUASTOP LIQUID hefter også godt til PVC, ABS-plast 
og polyester. En vedheftstest bør utføres på andre typer 
plast og EPDM folier, la AQUASTOP LIQUID herde helt 
på testoverflaten og sjekk styrken på heften. Bruk 
ROOF7 for reparasjoner ved minusgrader og/eller under 
vann. Etter reparasjon av fiskedam, må AQUASTOP 
LIQUID herde ferdig (syv dager) før utsetting av fisk.

Aquastop Tape i bruk på tak

TILBEHØR:
AQUASTOP TAPE er en selvklebende glassfibertape  
som kan brukes til å styrke AQUASTOP LIQUID og  
AQUASTOP PASTE i skjøter, hjørner og overganger  
mellom konstruksjonselementer. 

   Art.nr NOBB-nr El-nr           NRF-nr
750 ml   T539531 47513805 18 179 41 9511379
Aquastop Tape   T539530 47516556 18 179 34 9511385

Aquastop Liquid i bruk på tak Aquastop Liquid i bruk på vegg Aquastop Liquid i bruk på strievegg

På www.tec7.no er følgende dokumentasjon 
for TEC7 AQUASTOP LIQUID tilgjengelig;
- Emisjonstest

DOKUMENTASJON:


