Den ny MB 2K
The winner takes it all
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3×3 i
bygningstætning
Betyder ekstra sikkerhed

Lagtykkelse kun 3 mm
op til 3 mm dybe revner uden forstærkningsvæv
Liegyldig applikationen er 3 mm altid nok. Selv ved jord-

3 mm

kontakt mod trykkende vand er én applikation af MB 2K
med en lagtykkelse på 3 mm nok – uden forstærkningsvæv.

Testet til mere end 3 mm revneoverbygning uden
forstærkningsvæv
En membrans evne til at revneoverbygge er praktisk sikkerhed. Med over 3 mm evne til at revneoverdække er MB 2K

> 3 mm

mere ﬂeksibel end konventionelle tætningsmembraner, så
selv højt belastede overﬂader tætnes sikkert.

Efter blot 9 timer kan MB2K tildækkes 1)
Gennemhærdet efter 18 timer 2)
Med MB 2K spares ikke blot materiale med også tid.
Pga. den unikke specialsammensætning tørrer MB 2K
ekstremt hurtigt. Ved normalklima kan MB2K tildækkes
efter 9 timer.

¹ Normklima (23°C / 50 % r. F.)

Alt er gennemtestet!
Den nye MB 2K tilbyder gennemprøvet sikkerhed på højeste niveau.
Ligegyldigt anvendelsesområdet for MB 2K, har vi det rette
testcertifikat eller afprøvning for anvendelsen.
En oversigt over testcertiﬁkater og afprøvninger kan ﬁndes via QR-koden.

² Køligt klima (5° C / 90 % r.f.)

betyder alsidighed

Tætning i og under vægge

Jordberørte udvendige tætninger

Sokkeltætning

Puds tætning

Tætning ved skalmur

Sokkeltætning ved træbyggeri

Tætning ved gulv-til-loft vinduer

Tætningsmembran under ﬂiser og plader

Indvendig tætning af gulv og vægge

Tætning af søjlefundamenter

i din virksomhedsøkonomi

Svumme, spartle, sprøjte
Remmers MB 2K scorer point med sin multifunktionalitet

aldrig er i tvivl om blandeforhold og dermed optimeres

også i forarbejdningen. Ved manuel påføring kan der

effektiviteten af applikationen.

vælges mellem at spartle, svumme eller sågar malerulle.
Svært tilgængelige og mindre områder/flader kan svummes, ved store flader anbefaler vi at spartle. Pga. materialets høje stabilitet er det desuden muligt meget
effektivt at sprøjte MB 2K.
Ved områder fra 40 – 50 m2 og opefter, er det økonomisk

1× A 1× B
10,6 kg

14,4 kg

3× A 3× B
3,5 kg

rentabelt alternativ at anvende sprøjteudstyr. Den nye 1:1
emballage fra Remmers sikrer, at man på byggepladsen

Til store overﬂader

Til mindre overﬂader

4,8 kg

Remmers MB 2K
Med endru bedre egenskaber
Den ny MB 2K er næste generation af multifunktionel vandtætning fra Remmers. En endnu bedre og enestående
revneoverbygning, selv ved lave lagtykkelser og ekstrem hurtig
tørretid, materialet er nu også nemmere at påføre end før –
og naturligvis har den samme gennemprøvede og sikre
egenskaber som før. Radontæt ved 4 mm lagtykkelse.
 Påføringsmængde ca. 1,1 kg/m2 per mm tør lagtykkelse
 Højﬂeksibel og elastisk
 Høj vedhæftende trækstyrke på stort set alle underlag
 Ekstrem trykstærk – tre gange så dimensions stabil som
krævet
 Uigennemtrængelig for radon
 Kan overmales
 UV resistent
 Frost/tø resistent
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