
MC-Proof 501 flex
(tidligere Oxal DS flex)
Fleksibel tætningsslam

PRODUKTEGENSKABER ■ To-komponent
■ Alkali- og frostbestandig
■ Uigennemtrængeligt for vand op til 1 bar (overtryk)
■ Fleksibel og revneoverbyggende åben for diffusion
■ Fremragende forarbejdningsegenskaber
■ Beskyttelse mod ætsende stoffer

ANVENDELSESOMRÅDER ■ Udvendig tætning af komponenter i kontakt med jorden
■ Tætning i forbindelse med keramiske belægninger indendørs og udendørs
■ Vandtætning af beton, letbeton, porebeton
■ Murværk og pudsvandtætning af kategorierne CS II, CS III og CS IV

ANSØGNINGSRÅD Forberedelse af underlag: Før påføring af tætningsgyllen skal underlaget kontrolleres for bæreevne
og frostfrihed. Underlaget skal være rent, fri for alle løse dele, støv, gammel maling, slam, bitumen
eller andre stoffer, der kan forårsage adskillelse. Skarpkantede ujævnheder skal fjernes. Ujævnheder
≤ 5 mm skal dækkes med spartel- eller kradsebelægning, f.eks. med MC-Proof 501 flex. Dette må
ikke tælles som et vandtætningslag. Ujævnheder ≥ 5 mm skal udfyldes med egnet mineralsk spartel-
masse, f.eks. g. Nafufill RM 10.

Blanding: Pulverkomponenten drysses i den tilberedte flydende komponent, blandes homogent og
uden klumper, indtil den har en konsistens, der er egnet til forarbejdning. En langsomt kørende omrø-
rer bør anvendes til blanding. Håndblanding og delmængder samt tilsætning af vand er ikke tilladt.
Blandetiden er mindst 2 minutter. Efter en modningstid på 2 minutter skal materialet blandes igen.

Forarbejdning: MC-Proof 501 flex påføres i to eller flere lag.

Det første lag opslæmmes på en tyk og overfladetæt måde med en børste ved hjælp af børstemeto-
den. Hjørner og knækkede kanter skal slibes særligt omhyggeligt. Det andet lag og yderligere lag kan
påføres med en vatpind eller med en glattere. For at gøre dette skal det underliggende lag være sta-
bilt og hærdet, så det ikke beskadiges ved påføring af det efterfølgende lag.

Under forarbejdningen skal materialet beskyttes mod trykvand og direkte sollys.

Efterbehandling: Beskyt MC-Proof 501 flex mod at tørre ud for hurtigt under hærdningsfasen på
grund af høje temperaturer, direkte sollys og vind. Udenfor skal den friske vandtætning beskyttes
mod påvirkning af regn og frost.

Bemærk: WTA-folderen 4-6-14/D, "Retningslinjer for planlægning og udførelse af komponenter i kon-
takt med jorden med fleksible tætningsslam" og folderen "Noter om udførelse af tætninger i kombina-
tion med udførte beklædninger og belægninger". af fliser og paneler til indvendige - og udendørs
arealer” skal overholdes.

MC-Bauchemie Danmark ApS
Lautrupsgade 7· 3. Tv 2100 København Ø
info@mc-bauchemie.dk · www.mc-bauchemie.dk

Teknisk datablad
MC-Proof 501 flex
21.12.2022 1 | 2



TEKNISKE VÆRDIER & PRODUKTFUNKTIONER

Egenskab Enhed Værdi Kommentarer
Blandingsforhold Dele 2 : 1 pulver komponent: vand
Arbejdstid minut 30 ved 20°C
Anvendelsesbetingelser °C ≥ 5 ≤ 30 Luft-, undergrunds- og materialetemperatur
Forbrug kg/m²/mm 1,6
Lagtykkelse (vådt lagtykkelse) mm 2,5 jordfugt + ikke-akkumulerende sivevand (≥ 2,5 mm tørlagstykkelse)

3,5 pressevand (≥ 3 mm tørlagstykkelse)
Frisk mørtel rumvægt kg/dm³ ca. 1,6
Termisk modstand °C -20 - 70
Overarbejde tid timer ca. 4

Alle tekniske værdier er laboratorieresultater bestemt ved 21°C ±2°C og 50% relativ luftfugtighed.

Opbevaring I uåbnet original emballage, frostfri ved en køligere temperatur (nedenfor 0°C) og tør opbevaring 12
Kan opbevares i måneder.

Bortskaffelse af emballage Sørg for, at engangsbeholdere er helt tomme. Sørg for overholdelse af vores informationsfolder "Re-
turnering af tømt transport- og salgsemballage". Vi sender dig gerne dette på forespørgsel.

Leveringsform 20 kg pose og 10 kg spand

Bemærk: Oplysningerne i dette datablad er baseret på vores erfaring og er korrekte efter vores bedste viden. Det er dog ikke bindende. Det skal tilpasses til kravene i
den enkelte struktur, til den specifikke anvendelse og til ikke-standardiserede lokale forhold. Anvendelsesspecifikke forhold skal kontrolleres på forhånd af
planlægningsingeniøren/specifikationen og vil kræve individuel godkendelse, hvis de er anderledes end de angivne standardbetingelser. Teknisk rådgivning fra MC’s
specialkonsulenter erstatter ikke behovet for en planlægningsgennemgang fra bygherren eller dennes agenter med hensyn til bygningens eller konstruktionens historie.
Under forudsætning af denne forudsætning er vi ansvarlige for rigtigheden af disse oplysninger inden for rammerne af vores salgs- og leveringsbetingelser. Anbefalinger
fra vores medarbejdere, der afviger fra oplysningerne i vores datablade, er kun bindende for os, hvis de er bekræftet skriftligt. I alle tilfælde skal de almindeligt anerken-
dte regler og praksis, der afspejler den aktuelle teknik, overholdes. Oplysningerne i dette tekniske datablad gælder for det produkt, der er leveret af den landevirksom-
hed, der er anført i sidefoden. Det skal bemærkes, at data i andre lande kan afvige. De gældende produktdatablade for det pågældende udland skal overholdes. Det
seneste tekniske datablad gælder med undtagelse af tidligere, behørigt erstattede versioner; udstedelsesdatoen i sidefoden skal overholdes. Den seneste version er
tilgængelig hos os på anmodning eller kan downloades fra vores hjemmeside. [2200011528]
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