
BYGGKJEMI
Vannstopp
Vannstopp er et vannglassbasert middel som tilsettes sementbasert mørtel for å redusere bindingstiden. Som
overflateforsterker trenger den inn i betongen og danner et hardt og støvbindende sjikt. Overflater som påføres
Vannstopp er ikke ment å males. Produktet leveres i konsentrert form til arbeidsplassen og spes der ut til
anbefalt blandingsforhold ved behov.

Arbeidsbeskrivelse
For tetting
Bruksområde: Blandes med Finja Standard Cement eller Finja Sementmørtel A for rask tetting av vannstrøm i
betong og fjell. 

Forberedelser: Utvid ved behov reparasjonsstedet, og rengjør det grundig. 

Arbeidsanvisning: Herdingen skjer raskt, så det mest effektive er å bruke gummihansker og blande Vannstopp
med sement/sementmørtel for hånd. Etter blandingen stopper du massen i lekkasjestedet og holder den der til
den har stivnet. Store hull bygges opp i flere omganger.

For overflateforsterkning
Bruksområde: Vannstopp er et fargeløst middel for støvbinding av betonggulv. Brukes på ubehandlede
betonggulv i garasjer, entreer, lager- og industrilokaler, osv. Overflater behandlet med Vannstopp er ikke ment å
males.

Forberedelser: Reparer eventuelle skader, og rengjør overflaten grundig. Overflaten kan slipes først for å gi et
jevnt og slett underlag. 

Arbeidsanvisning: Vannstopp blandes med 1 del vann. Blandingen påføres flytende, bruk rull eller gumminal.
Overflaten skal mettes uten av det ligger igjen overskytende væske. Behandlingen utføres normalt to ganger.
På kraftig sugende underlag kan det bli nødvendig å utføre enda en behandling dagen etter.

Tekniske data
Utseende Fargeløs væske

pH Ca 11

Tetthet 1320 kg/m³

Oppløselighet I vann

Forpakning
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Forpakning
Produktet leveres som standard i 1 l flaske (art.nr. 5960401).

Lagring
Brukes innen 3 måneder fra produksjonsdatoen på forpakningen. Forusatt frostfri lagring i uåpnet forpakning.

Finja kan ikke ta ansvar for at annen informasjon enn hva som angis under tekniske data er korrekt.
Forhold som ligger utenfor Finja´s ansvar er f.eks. håndtering, bearbeidelse, arbeidsutførelse,
eventuelle reaksjoner med andre materialer, også lokale forhold på lagrings eller arbeidsplass. For
aktuell informasjon se alltid www.finja.no
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