
Der kan kun være én... 

Ny Mul�-Tæt 2K membran fra Remmers 

af  
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Mul�-tæt 2K  

Alt-i-én byggetætning 
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Mul�-Tæt 2K besky�er al�d - alt! 

Mul�-Tæt 2K forener egenska-

berne af en mineralsk tæt-

ningssvumme og Bitumenbe-

lægning i ét produkt, som kan 

anvendes bredt inden for byg-

ningstætning.  

2015 versionen af produktet er 

et komplet nyt produkt med 

”gammelt” navn. Det hybride 

bindemiddelsystem er udviklet 

med henblik på at opnå den 

kortest mulige tørre�d uanset 

vejr og vind, og opnå en eks-

tremt hur�gt og fuldstændig 

reak�on af den modificerede 

gummi-granulat �lsætning. 

I modsat �l forgængeren �l 

produktet er resultatet en væ-

sentlig forhøjet tørlags tykkelse 

og dermed et lavere materiale-

forbrug. Desuden forhindres 

afspaltning af ammoniak, såle-

des at spærren kan anvendes 

indendørs uden at belaste in-

deklimaet. 

Stadig opfyldes de højeste 

standarder inden for stræk-

barhed, trykstyrke og ved-

hæ/ning på alle underlag. 

Lange vente�der og kompli-

cerede ski/ende typer af be-

lægninger er for�d med  

Mul�-Tæt 2K. 

 Mul�-Tæt 2K 

Art. nr.  3014 

Emballage 25 kg 

Basis Polyerbindemiddel 

Cement, Specialfyld-

stoffer, addi�ver 

Væg9yylde Ca. 1,1 kg / dm3 

Konsistens Pastøs 

Vandim-

permaebilitet 

Til 10 m VS 

Gennemtør-

rings�d 

Ca. 18 �mer (5°C/90 

% rela�v lu/fugt. 

Lagtykkelse 1,1 mm frisk = 1,0 

mm tør 

Bearbejdnings-

temperatur 

> 5° C < +30° C 

Vanddamps-

diffusions mod-

stand 

 

μ =6600 

Bearbejdnings-

�d / vincue 

Ca. 30 - 60 min. Alt 

e/er be�ngelser 

Forbrug Mindst 2,5 kg/m²/2 

mm lagtykkelse.  

Mindst 3,7 kg/m² / 

3mm lagtykkelse 
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Hur�gere 

- end nogensinde 
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Udvendig tætning ved jordkontakt 

Mul�-Tæt 2K tørrer og reagerer ekstremt 

hur�gt og  uaHængig at vejret - på min-

dre end 18 �mer.  

DeIe muliggøres gennem en ny kombi-

neringsmetode af en specialdispersion 

med bindevenligt gummigranulat og en 

yderst reak�v cement . 

Tysk afprøvningstest for tæthed forelig-

ger. 
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Fleksibel 

- som ingen andre 
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Suveræn fleksibel Mul�-Tæt 2K - har en revneover- 

byggende evne på mere end 2 mm 

Mul�-Tæt 2K er en fleksibel og mineralsk mem-

bran, der besidder alle egenskaber af en polymer-

modificeret bitumenbelægning. Dens revneover-

byggende evne  er ikke kun 0,4 mm, som kræves 

af en mineralsk svumme, men > 2 mm, som kræ-

ves af bitumenøse tykbelægninger. 

Dermed er Mul�-Tæt 2K 5 gange bedre end en 

normal fleksibel mineralsk tætningssvumme 

Tyske afprøvningsrapporter for tæthed foreligger. 

. 

7/19 



Trykmodstandsdyg�g 

ved ekstreme belastninger 
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Tætning i og under vægge 

Ved anvendelse i eller under vægge, som også ved jordbe-

rørte tætninger, udsæIes tætningen for ekstreme belast-

ninger.  

Almindelige PMB systemer udviser ved ekstreme belast-

ninger o/e en tydeligt faldende belægningstykkelse. DeIe 

kan forårsage bygningsskader, da den nødvendige belæg-

ningstykkelse ikke kan overholdes.  

Ligesom �l Remmers bituminøse produkter anvendes 

gummigranulat �lsætningsteknologien. Ved hjælp af �l-

sætning af gummigranulat, som 

reagerer med dispersionen, op-

nås en høj trykmodstandsdyg�g-

hed. Mul�-Tæt 2K forbliver tyde-

ligt mere formstabil.  
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Sublim vedhæ,ning  

på alle underlag 

10/19 



Sokkeltætning 
Mul�-Tæt 2K - klæber på alle underlag 

Til tætning af sokler i gammelt og nyt byggeri an-

vendes som regel en mineralsk tætningssvum-

me. DeIe har dog en afgørende ulempe: De 

hæ/er kun på mineralske underlag. Det vil for 

nybyggeri sige, at svumme skal anvendes før for-

segling af områder med jordkontakt og ved reno-

vering, skal der afrenses helt for gamle bitumen-

belægninger. DeIe er for�d med den nye Mul�-

Tæt 2K. Klæbeevnen er så god, at den klæber på 

såvel gamle bitumenbelægninger - og ligeledes 

på alle mineralske under-

lag. Tysk afprøvning forelig-

ger. 
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Kan overmales 

�l frit design... 
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Tætning ved pudset sokkel 

Mul�-Tæt 2K - kan overmales �l sokler 

Mul�-tæt 2K kan overmales med 

dispersionsmalinger som f.eks. 

Remmers Betonacryl.  

Mul�-tæt 2K kan også anvendes 

som membran på puds i forbindel-

se med udvendig isolering. Det an-

befales, at membran overs�ger 

jordkontakt med mindst 50 mm. 

Tysk prøverapport foreligger. 
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Videreforarbejdning 

e,er blot 4 �mer 
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Flise-/pladeklæber og fugtspærre 

Effek�vt med Mul�-tæt 2K 

Den ukomplicerede systemopbygning af Mul�

-tæt 2K sparer �d og materialer.  

Den smidige konsistens  af Mul�-tæt 2K giver 

nemt en ensartet og jævn overflade på area-

lerne, der skal tætnes.  

Den nye kombina�on af bindemidlerne gør 

vente�den kortere. Allerede e/er 4 �mer er 

reak�onen så fremskreden, at der kan arbej-

des videre på overfladen. 

 Tysk prøverapport foreligger. 
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UV-bestandig 

med lang�dsvirkning 
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Tætning af vandre�e overflader 

Mul�-tæt 2K - omdefinerer begrebet vejrbestandighed  
Horisontale og hældende betonoverflader (f.eks. flade 

tage) kan tætnes mod jordfugt og sivevand med Mul�-

Tæt 2K.  

E/er gennemtørring af tætningen lægges der før ind-

bygning af gulvet som beskyIelses- og glidelag en po-

lyætylen folie i to lag. Mod opstuvende nedsivnings-

vand eller trykkende vand sker tætningen på det ar-

merede rene lag nede under bundpladen. Nyt ved 

produktet er, at det er resistent over for al slags vejr-

lig, således at det kan anvendes også på flade tage.  

Tysk prøverapport foreligger. 
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Frostbestandig med og 

uden strø-saltbelastning 
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Tætning af fundamenter 

Jordberørte områder af bærende jernbeton-

konstruk�oner, specielt hvor der er risiko for 

revner er beskyIet mod fugt og indtrængning 

af klorider, som forårsager korrosion i arme-

ringen. 

Mul�-tæt 2K er ideelt �l opgaven -  Med dens 

revneoverbyggende evne > 2mm opnås en 

visuel flot overflade, når den overmales. 

Tyske prøverapporter foreligger.  

 

 

Mul�-tæt 2K - korrekt tætning af støbeskel  
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