
PRODUKTSORTIMENT FÖR BYGGNATION / Byggsystem

Hyperelastiskt fukthärdande,tixotropiskt, hybridförsegling, 
idealiskt för GreenBuilding. Med mycket lågt utsläpp av flyktiga 
organiska ämnen och lågt innehåll av lösningsmedel. Skonsam 
för miljön och operatörernas hälsa.

Tack vare Flexigrid 3.0 är Hyperflex® Hybrid anpassad för att täta 
och limma alla slags material på alla slags ytor, även i fuktiga, 
extrema förhållanden.

Hyperflex® Hybrid

Avsedd användning
Det exklusiva elastiska mikronätet – Flexigrid 3.0 – som utvecklas efter tvärbindning av den hybrida fukthärdande pastan Hyperflex® - 
garanterar:
-  hållbara, hyperelastisk limning även i mycket extrema situationer, vidhäftning på alla typer av fogar även vid dynamiska laster och på 

fuktiga underlag av:
- olika byggnadskomponenter;
- prefabricerade byggelement;
- plintar, trösklar och fönsterbrädor;
- beklädnad av trappor;
- socklar;
- paneler i allmänhet;
-  tätningar av rörelsefogar, springor och sprickor, strukturella delar, dörrar och fönster, plåttak, plåtarbeten, fogar av alla slag.

Lämplig både inomhus och utomhus, i kontakt med vanliga konstruktionsmaterial som cementunderlag (murbruk, bindemedel, betong), 
keramikplattor, cotto, tegel, stål (grovt, förzinkat, inox, förlackerat och mjukgjort), koppar, aluminium, glas, speglar, trä, syntetiska harts 
och PVC. Även på fuktiga underlag.

Bör ej användas
På lågkompakta, dammiga ytor, på bitumenprodukter och material där olja, lösningar och mjukningsmedel läcker ut, på ytor i PP/PE, 
teflon; för strukturella fogar som utsätts för stora rörelser samt i simbassänger. På marmor och natursten rekommenderas att utföra ett 
preliminärt test.

ANVÄNDNINGSOMRÅDEN

Förberedelse av underlagen
Varje yta som skall limmas eller förseglas får inte ha stående vatten, och skall vara ren och fri från rost, damm och lösa delar. Avlägsna 
alla lösa partiklar och oxid från metalldelar.
För synliga fogar, rekommenderas att maskera kanterna med ett skyddshölje, som görs med papperstejp, vilken tas bort så snart 
tätningens yta är färdig och hur som helst före produkten bildat film.
Hyperflex® Hybrid fäster utan problem på nästan alla underlag. Vidhäftningsprimer rekommenderas i tveksamma fall för att erhålla 
maximal vidhäftning.
Vid användning som förseglingsmassa skall Hyperflex® Hybrid kunna röra sig fritt, och fästa perfekt vid väggarna men inte på fogens 
underlag. Använd expanderad polyeten med slutna celler som kallas Joint, och välj lämplig diameter beroende på fogens bredd.

Förberedelser 
Hyperflex® Hybrid är färdigt att användas.

ANVÄNDNING

• Multi-användning – Övermålningsbar – Snabb

• Även på fuktiga underlag

• Beständig mot termiska chocker

• Överlägsen mekanisk hållfasthet

PLUS-PRODUKT

*  ÉMISSION DANS L’AIR INTÉRIEUR Information sur le niveau d’émission de substances volatiles dans l’air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, 
sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).
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Klassificering beräknad efter den genomsnittliga färgsammansättningen
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Applicering
Innan produkten sprutas, se till att den eventuella primer som applicerats är torr. Placera förpackningen i en specifik extrusionspistol, 
klipp änden på aluminiumbandet, sätt i den avsedda pipen som ska klippas i 45° och skruva fast pistolens ändlock.

Vid användning av Hyperflex® Hybrid som lim ska det extruderas i fläckvis på baksidan av materialet som ska limmas om den har 
reducerad yta skall den extruderas i parallella vertikala linjer med 10-15 cm avstånd, om strukturen har en stor yta. Fortsätt genom 
att applicera tryck på objektet som skall limmas för att fixera detta. För tyngre objekt används tape eller annat för att stödja detta i 
början av härdningsfasen. Det limmade föremålet kan flyttas under de första minuterna efter applikationen, beroende på de klimatiska 
förhållandena.

Om Hyperflex® Hybrid används som tätning ska den sprutas in i fogen eller springan. Var noga med att komprimera pastan och låta den 
tränga in på djupet för att ge optimal vidhäftning och undvika att luftbubblor bildas. Perfekt finish erhålls med metall eller plastspridare 
som doppats i såpvatten. Kontinuerlig rörelse om möjligt. För varaktig försegling som tål utvidgning och sammandragning är det 
nödvändigt att:
1) fogens appliceras så att den rörelse som sker inte överstiger 20 % av dess genomsnittliga bredd
2) förhållandet mellan bredd och djup skall vara som följer
- 1/1 för sektioner 6 mm till 12 mm
- 2/1 för sektioner mellan 12 mm och 35 mm.

Rengöring
Borttagning av produktrester kan göras med aceton direkt efter användning. När Hyperflex® Hybrid härdat kan produkten endast tas 
bort mekaniskt.

ANVÄNDNING

Efter applikation av Hyperflex® Hybrid, ska förseglingsmassan skyddas från regn i minst två timmar vid +20 °C. För transparenta 
förseglingar, använd transparent Hyperflex® Hybrid med kristallklar transparens.

ÖVRIGA ANVISNINGAR

Hyperelastiska limningar av konstruktionsmaterial i allmänhet och elastisk och vattentät tätning i springor, fogar med applikation av 
supertätande och hyperelastisk hygrohärdande, hybrid tixotropisk tätning, typ Hyperflex® Hybrid från Kerakoll® Spa, GreenBuilding 
Rating® Eco 4, med CE-märkning och överensstämmande med prestandakrav i Standard EN 15651 del 1 (för ljusgrå och vit), del 1 och 3 
(för genomskinlig).

STANDARDSPECIFIKATIONER

Utseende  färgad eller transparent hybridpasta
Specifik vikt:
- Färgad ≈ 1,50 kg/dm3

- Genomskinlig ≈ 1,04 kg/dm3

Kemisk natur fukthärdande hybrid
Förvaring ≈ 12 månader i originalförpackningen
Obs! förvaras frostfritt. Utsätt inte produkten för direkt solljus eller andra värmekällor
Förpackning unipack 600 ml
Min. fogbredd  ≥ 6 mm
Max. fogbredd  ≤ 35 mm
Förseglingsförhållande bredd/djup
- upp till 12 mm  1/1
- från 12 till 35 mm 2/1
Temperaturgränsvärden för användning från +5 °C till +40 °C
Filmbildningstid ≈ 15 – 20 min
Tvärbindningstid ≈ 3 mm / 24 h
Åtgång se ungefärlig åtgångstabell
Värdena angivna vid en temperatur på +23 °C, 50% R.F. och utan ventilation.

TEKNISKA DATA ENLIGT KERAKOLLS KVALITETSSTANDARD
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Uppgifterna för Eco- och Bio-klassificeringarna hänvisar till GreenBuilding Rating® Manual 2011. Denna information uppdaterades i december 2018 (ref. GBR Data Report - 12.18). Vi vill påpeka att dessa uppgifter senare kan bli föremål för 
tillägg och/eller ändringar av KERAKOLL Spa; för eventuella uppdateringar se webbplatsen www.kerakoll.com. KERAKOLL SpA är därför endast ansvarigt för giltigheten, aktualiteten och uppdateringen av den egna informationen om den 
hämtats direkt på Kerakolls webbplats. Produktbladet har sammanställts utifrån den kunskap som vi besitter med avseende på teknik och tillämpningar. Eftersom vi emellertid inte direkt kan påverka förhållandena på byggarbetsplatsen 
eller utförandet av arbetena ska denna information betraktas som allmänna upplysningar som inte på något sätt är bindande för vårt företag. Därför rekommenderar vi att först utföra ett test för att kontrollera om produkten lämpar sig för 
den avsedda användningen.

KERAKOLL S.p.a.
Via dell’Artigianato, 9 - 41049 Sassuolo (MO) Italy 
Tel +39 0536 816 511 - Fax +39 0536 816 581
info@kerakoll.com - www.kerakoll.com

ISO 9001
CERTIFIED
IT10/0327

ISO 14001
CERTIFIED

IT242729/UK

BS 18001
CERTIFIED

IT255412/UK

- Produkt för professionellt bruk
- följ eventuella nationella normer och bestämmelser
- utför arbetet vid en temperatur från +5 °C till +40 °C
- använd inte på våta underlag
- skydda från regn de första två timmarna efter applicering
- förvaras i svala och torra lokaler
- begär vid behov att få ta del av säkerhetsdatabladet
- om du behöver mer information, kontakta Kerakoll Worldwide Global Service +39 0536 811 51 - globalservice@kerakoll.com

OBS!

INOMHUSLUFTENS KVALITET (IAQ) VOC - UTSLÄPP AV FLYKTIGA ORGANISKA ÄMNEN
Överensstämmelse EC 1 plus GEV-Emicode Cert. GEV 8377/11.01.02 
HIGH-TECH
Hårdhet Shore A 45 – 55 ISO 868
Elasticitetsmodul ≈ 0,90 N/mm2 ISO 8339
Brottöjning ≥ 200% ISO 8339
Draghållfasthet 2,2 MPa ASTM D412
Rörelseförmåga 20%
Elastisitet > 70% ISO 7389
Beständighet mot väderpåverkan utmärkt
Glidbeständighet vid +23 °C ≤ 3 mm ISO 7390
Glidbeständighet vid +50 °C ≤ 3 mm ISO 7390
Arbetstemperatur från -40 °C till +80 °C
Klassificering enligt EN 15651-1 F-EXT-INT
Klassificering enligt EN 15651-3 S (endast för transparent)

Värdena angivna vid en temperatur på +23 °C, 50% R.F. och utan ventilation. De kan variera beroende på de specifika förhållandena på byggarbetsplatsen.

PRESTANDA

FÄRGKARTA

Färger Hyperflex® Hybrid

Vit
RAL 9010 – NCS S0502-Y

Ljusgrå
RAL 9006 – NCS S2002-B

Mörkgrå
RAL 7046 – NCS S4502-B

Bahamabeige
NCS S2020-Y60R

Jasmin
RAL 9001 – NCS S0804-Y30R

Svart
RAL 9004 – NCS S9000-N

Genomskinlig/Crystal

De aktuella färgtonerna och RAL och NCS referensfärger är rent indikativa.
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Om det inte finns någon uppgift om åtgång betyder det att förhållandet B/D inte respekteras och att därför fogen inte kan utföras.

Linjär meter fog med ett unipack Hyperflex® Hybrid på 600 ml

Djup Bredd 8 mm 10 mm 15 mm 25 mm 30 mm 35 mm

8 mm ≈ 9,2 m – ≈ 4,8 m – – –

10 mm – ≈ 5,8 m ≈ 3,8 m – – –

13 mm – – – ≈ 1,8 m – –

15 mm – – – ≈ 1,6 m ≈ 1,2 m –

18 mm – – – – ≈ 1 m ≈ 0,8 m

ÅTGÅNGSTABELL


