
Nafuflex S 3
(tidligere Aquamuls S 3)
Beskyttende og tætnende belægning til mineralske underlag

PRODUKTEGENSKABER ■ Opløsningsmiddelfri
■ Modstandsdygtig over for fortyndede syrer og baser
■ Kompatibel med cement og kalk

ANVENDELSESOMRÅDER ■ Beskyttende og tætnende belægning til beton, puds, murværk eller lette byggematerialer
■ Fremstilling af bitumenmørtel, f.eks. B. vandtæt fuge- og murmørtel

ANSØGNINGSRÅD Forberedelse af underlaget: Underlaget skal være rent, fast, frostfrit og fri for stoffer, der kan redu-
cere vedhæftningen (f.eks. støv, olie osv.). Løse dele skal fjernes (fx ler eller sand). Murværket skal
fuges i plan. Betonoverflader skal afgrates om nødvendigt.

Grundmaling: Til tørre, stærkt sugende underlag anbefaler vi en grunder bestående af 1 del Nafuflex
S 3 og 10 dele vand.

Forarbejdning: Nafuflex S 3 skal omrøres før forarbejdning. Toplakken rulles eller pensles på med
ufortyndet materiale. Påføring ved sprøjtning er også mulig.

Cement og kalkmørtel: Nafuflex S 3 kan let blandes i cement og kalkmørtel uden at afskalle. Til
dette formål tilsættes 5 - 20% Nafuflex S 3 til blandevandet, dette gør mørtlen smidig og nem at ar-
bejde med.

Efterbehandling: Beskyt Nafuflex S 3 mod vand og frost, indtil den er helt tør.

Bemærkninger: Værktøj kan rengøres med vand umiddelbart efter brug. Så snart materialet er tør-
ret, skal der anvendes terpentin.

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

Teknisk datablad
Nafuflex S 3

10.01.2023 1 | 2



TEKNISKE VÆRDIER & PRODUKTFUNKTIONER

Egenskab Enhed Værdi Kommentarer
Massefylde g/cm³ 1
Anvendelsesbetingelser °C ≥ 5 Luft- og undergrundstemperatur
Forbrug (flad) g/m² Afhængig af underlagets beskaffenhed
Som rullebelægning g/m² ca. 250
Tørretid (støvtør)1) timer < 5 ved 20°C og 65 % rel. fugtighed
Faststoffets blødgøringspunkt °C > 45
Lav temperatur modstand °C 4 Ingen revner ved bøjning
Varmemodstand °C 70 Ikke udløbet

1) afhængig af temperatur, luftfugtighed, underlag og vådt lagtykkelse kan tørretiden være længere eller kortere

Leveringsform 25 kg hobbock 1 palle (12 hobbocks á 25 kg hver)
Opbevaring I uåbnet original emballage med tør og kølig opbevaring 12 Kan opbevares i flere 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.

Sikkerhedsinstruktioner
Bemærk venligst sikkerhedsoplysningerne og rådene på emballageetiketterne og sikkerhedsdatabladene.

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. [2300011664]
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