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Tekniske data: 
  

* Dette varierer alt efter omgivelser såsom temperatur, fugtighed, overflader mv. !
Produkt:  
Cement Repair Express er en høj-kvalitets 
spartelmasse med grynet struktur til nem og 
krympefri reperation af fuger og revner i cement. !
Karakteristik:  !
- Særdeles god vedhæftning på mange 

mineralske overflader ved både indendørs og 
udendørs opgaver. 

- Meget hurtigt hærdende  
- Ingen krympning ved tørring 
- Malbar(afhængigt af mængden af påført 

materiale) efter et par timer. !
Applikationer:  
- Til reparation af huller og revner i cement og 

beton. 
- Til reparation af fuger i murværk 
- Reparation af skader i betontrapper mv. !
Emballage: 
Farve: cement grå 
Emballage: patron 310mL !
Overflader:  
Type: Alle almindelige porøse overflader i 
konstruktion og renovering. Ikke velegnet til 
bitumen, glas, metal, PE, PP eller PTFE. 
Overfladens beskaffenhed: Ren, tør og fri for snavs 
og løse partikler. 
Forudgående behandling: forbered meget porøse 
overflader med fortyndet Cement Repair Express (1 
del Cement Repair Express og 2 dele vand). !

!
Vi anbefaler en forudgående kombatibillitets test. !
Fuge bredde: 
Statiske fuger op til 5mm !
Påføring af spartelmassen: 
Metode: Fjern løse partikler inden påføring af 
Cement Repair Express. Påfør spartelmassen med 
fugepistol eller spartel. 
Finish med en våd kitkniv eller spartel giver det 
mest glatte resultat. Ved større revner, statiske 
fuger eller store skruehuller, påføres prdouktet 
bedst af flere omgange. Afhængigt af porøsiteten af 
overfladen påføres det andet lag efter cirka 20 
minutter. Afhængigt af mængden af påført materiale 
kan reparationen overmales efter et par timer. !
Påførings temperatur: +5°C til +30°C 
Rengøring: Uhærdet Cement Repair Express kan 
fjernes fra huden og værktøj med vand. Hærdet 
spartelmasse skal fjernes mekanisk. 
Reperation: med samme materiale !!
Holdbarhed: 
12 måneder i uåbnet original emballage, opbevaret 
tørt ved temperaturer imellem +5°C og +25°. Tåler 
ikke frost. !!!!!!

Basis Akryl dispersion

Konsistens Pasta

Hærdnings system Fysisk tørring

Skind dannelse* Ca. 30 min.

 Krympning(DIN 52451) Ingen krympning

Vægtfylde (DIN 53479) Ca. 1.67 g/cm³ 

Temperatur resistens -20°C til +80°C

Bemærkning: De Retningslinier der er indeholdt I denne documentation er et resultat af vore eksperimenter samt vore erfaringer og er fremlagt I god tro. På 
grund af mangfoldigheden af materiel og materialer samt det store antal af mulige anvendelser, som vi ikke har herredømmet over, kan vi ikke påtage os ansvar 
for de opnåede resultater. Vi anbefaler at man før arbejdets påbegyndelse udfører forudgående forenelighedstests og prøve påføringer. 
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Bemærkninger: 
• Anvend ikke til applikationer der potentielt er 

under konstant vand påvirkning. 
• Ikke velegnet til bevægelses- eller ekspansions 

fuger. !!!!
Sundheds- og sikkerheds anvisninger: 
Anvend normal industriel hygiejne.  
Læs etiketten for yderligere information.  !!!!!!
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