DEN MEST MÅNGSIDIGA SKYDDANDE
ELASTISKA BELÄGGNINGEN OCH
TÄTNINGSMEDLET PÅ MARKNADEN
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ElaProof passar för inom- och utomhusbruk t.ex.:
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Patenterad ElaProof-teknik är testad under
krävande förhållanden i Finland!
Build Care Oy är ett finländskt företag specialiserat
på skyddande ytbeläggningar. Hörnstenen i bolagets
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verksamhet är den patenterad ElaProof-ytbeläggH2O

banbrytande polymerkemisk innovation.
De vattenlösliga produkterna, som är utvecklade från
REACH-godkända råmaterial, bildar vid torkning en
elastisk ytbeläggning som skyddar alla slags materi-

Lufttät

H2O

Evaporerande

al. De giftfria och lättanvända ElaProof-produkterna
förlänger byggnader och konstruktioners livslängd
med flera decennier.

Bolaget grundades av diplomingenjören Vesa Koponen i Åbo år 1990 och dess hemort finns nuförtiden i
Vanda. Bolaget är i sin helhet i finländskt privat ägo.
Även produkterna tillverkas i Finland.
Det måste finnas ett bättre sätt
Som företagare sålde Vesa marknadens bästa lösningar för ytbeläggnings- och vattenisoleringsproblem. Han var emellertid inte nöjd med produkterna
som fanns på marknaden. En sak som Vesa ofta sade
var: ”Det måste finnas ett bättre sätt”. Produkternas
isoleringsförmåga var inte beständig för väderförhållandena i Finland. De giftiga lösningsmedlen orsakade hälsoproblem och risker både för de anställda
och för byggnadernas användare. Användningen av
produkterna krävde många arbetsfaser eller dyr
förbehandling av ytorna som skulle skyddas. Produkterna fäste inte heller tillräckligt bra på alla material
eller mot våta underlag. Vesa beslöt att ta fram bättre
metoder.
Från garage till internationella marknader
Resultatet från det mer än tio år långa utvecklingsarbetet var en produktserie som grundade sig på innovationen av en helt ny polymerkemisk produkt som
löser de långvariga problemen med ytbeläggning och

Radonskydd

vattenisolering. Efter Vesas prover, som han genomförde i sitt garage, kan vi nu lansera produktserien
som har testats av VTT och i ett stort antal pilotobjekt,
och man har konstaterat att den är en fungerande,
skyddande och elastisk ytbeläggning – produktfamiljen ElaProof.
Som det senaste erkännandet för sitt utvecklingsarbete godkände den Finska Bygginformationsstiftelsen
(Rakennustietosäätiö ry) ElaProof Indoor för utsläppsklass M1. Emissionsklass för byggnadsmaterial
ställer krav på material som används i vanliga arbetsoch bostadsområden i form av god luftkvalitet inomhus. Enligt klassificeringen inkluderar den bästa klassen M1 inomhus byggnads- och beläggningsmaterial,
som förångas väldigt lite in i rummet och är luktfritt.

Upptäck ElaProof, enkomponent, lättanvända och
miljövänliga produkter
ElaProof H för utomhusbruk ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

4-7

En elastomer som bestryks med handverktyg

ElaProof S för proffs ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
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Sprutbar elastomer för stora ytor – lämpar sig för både inom- och utomhusbruk

ElaProof Indoor för inomhusbruk ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 12 - 15
Isolering inomhus och radonskydd – M1-klassificering

ElaProof tilläggsprodukter ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 16 - 17
ElaProof Primer | ElaProof Stödväv

Teknisk information ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 18 - 19
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ElaProof håller!

    Sedan år 2005 finns olika test- och

användningserfarenheter av ElaProof tillgängliga.
ElaProof beläggningen skapar ett mycket långvarigt och vattentätt skyddsskikt för de flesta byggnadsytor. ElaProof är testad i

finska krävande förhållanden.
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ElaProof H - skyddande elastisk ytbeläggningsmassa för utomhusbruk
ElaProof H är enkomponents elastomer, färdig att
använda. Det passar för de flesta ytor i yttre strukturer. ElaProof ger ett hållbart och vattentätt skyddsskikt för de flesta byggnadsmaterial, såsom plåt-,
bitumen-, tegel- och mineraltak, betong, trä och
lätta grusblock.

Fördelar med ElaProof H:

ElaProof H lämpar sig för:

En lätthanterlig, användningsklar enkomponentsprodukt.

• Förlängning av takets livslängd

Bevarar sin elasticitet och spricker till exempel inte
på grund av värmeutvidgning eller rörliga konstruktioner

• Skydd av socklar

ElaProof-ytbeläggningen har ett utmärkt skydd mot
UV-strålning
Finsk produkt som klarar av de mest krävande förhållandena

• Tätning av genomföringar

• Luft- och radontätning
• Vattenisolering
• Lagning av läckage
• Lappning och tvärbindning av hål och sprickor
• Förhindrande av korrosion och rostning och
korrigering av rostskador

Kan även enkelt och säkert användas för att täta
takfogar och lappa hål
ElaProof är trygg för användaren och miljön, kräver
ingen särskild skyddsutrustning vid hantering.
Utmärkt vidhäftning på de flesta byggnadsmaterial
och ytor
ElaProof är den mest mångsidiga skyddande elastiska beläggningen och tätningsmedlet på marknaden

Lätt och snabb att bearbeta

Ofarlig för användaren

• Genast användningsklar!

• Inga farliga kemiska ångor

• Ingen blandning av komponenter

• Produkten är lösningsmedelsfri
och har ett neutralt pH - ingen
speciell skyddsutrustning krävs
för hantering

• Sparar tid
• Underlättar arbetet!

Verktygen kan användas på
nytt
• Verktygen kan tvättas med vatten
efter användning och är klara för
användning nästa gång.

Förpackningar och färger
EN 13813

Produkt

Färg

EAN / GTIN

KOD

ElaProof H

svart

6430068690006

1010

1l

grå

6430068690143

1010G

röd

6430068690150

1010R

*)

ElaProof H

svart

6430068690075

1030

3l

grå

6430068690167

1030G

röd

6430068690174

1030R

ElaProof H

svart

6430068690020

1150

15 l

grå

6430068690204

1150G

röd*)

6430068690211

1150R

*)

Beställningsprodukt, minimiorder:
lastpall (1 l = 168 st • 3 l = 56 st • 15 l = 15 st).
Leveranstid ca. 2 veckor eller efter överenskommelse.

Svart

Grå

Röd

*)

OBS! Nyans på färgen ovan variera mot verkligheten på grund av
trycket.

Tekniska data
EGENSKAPER (OHÄRDAD PRODUKT)									STANDARD
Bindemedel
					vattenbaserad dispersionspolymer
Färger							
svart, grå och röd - kan målas over*
Torrsubstanshalt 					63 ± 1 %					ISO 3251:2008
Surhet (pH)
					7-8
Densitet 						1,12 ± 0,3 g/ml				ISO 2811-1:2016
Eldfänghet						icke antändningsbar, flammar inte upp
Lägsta filmbindningstemperatur (MFFT) 			< 0°C
Användningstemperatur					över +10°C
Torkningstid
• Beröringstorr (+20°C, 45% RH, 1,5 l/m2)			
3 - 4 timmar
• Beröringstorr (+6°C, 25% RH, 1,5 l/m2)				40 timmar
• Fullständigt torr (+20°C, 45% RH, 1,5 l/m2)			1 dygn
• Fullständiga mekaniska egenskaper (+20°C, 45% RH, 1,5 l/m2)
3 veckor
Förvaringstid						
12 månader (tillverkningsdatum märkt på förpackningen)
Förvaring							
Produkten får inte frysa. Skyddas mot direkt solljus.
*Kan övermålas med de flesta vattenbaserade, diffusionsöppna och elastiska färger.

EGENSKAPER (YTBELÄGGNING)
Brandklass						C-s1,d0 och BROOF (t2)			
EN 13501-1 och -5
Vidhäftningshållfasthet, utan primer
			
1 - 4 N/mm2				EN 1542:1999
Draghållfasthet						2,3 N/mm²				ISO 527-1:1993
Brottförlängning						758 ± 55 %				ISO 527-1:1993
Rivhållfasthet						9,3 ± 1,3 MPa/m²				ISO 527-1:1993
Shore A hårdhet						54 ± 4					EN 868:2003
Sprickans 		
(+22°C, 50 % RH, tjocklek 0,6 mm)
10,3 mm 					
EN 1062-7
tvärbindningsförmäga
(-20°C, tjocklek 0,6 mm)		godkänd					EN 1062-7
Vattenångans genomtränglighetskoefficient			
18 g / m² / dygn				
EN 12572
Genomtränglighet för vattenånga δ, kg/(m·s·Pa)			7,21·10-14					EN 12572
Diffusionsmotstånd, Sd-värde					1,14					EN 12572
Vattentäthet (+20°C, 14 dygn, 10 mm vattenpelare)			
tät					
EN 1928
Vattentäthet efter alkalisk stress (+70oC, 168 dygn: 50 mm mättad Ca(OH)2 lösning)
tät					EN 1928
Strukturtäthet: Vattentätt golvavlopp och genomträngningar:
(Vieser-golvbrunn, vattentryckstest 24 timmar ca. 700 Pa ->
+60oC/+15oC, 1500 x -> vattentryckstest 24 timmar ca. 700 Pa)
tät					
EN 1253-2
Temperaturbeständighet
• Långvarig			
-30°C ... +150°C
			
• Kortvarig			
högst +190°C
Väderbeständighet (UV, temperatur- och fuktbeständighet)		
utmärkt
Kemisk beständighet 					
utmärkt alkaliebeständighet; god beständighet mot oorganiska syror;
							begränsad beständighet mot organiska syror och lösningsmedel
Elektrisk ledningsförmåga 					leder inte elektricitet
Vi förbehåller oss rätten till förändringar. © Build Care Oy
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Marknadens mest mångsidiga beläggning - i
användningen är det bara fantasin som sätter gränser!

Taktäckning, lapning och
renovering

Tätning av genomföringar
och fogar

Skyddning av socklar och
utomhuskonstruktioner

Med ElaProof-behandlingen får
man enkelt och snabbt en skyddsyta
på tak – en yta som behåller sin
täthet. Lämpar sig för alla vanliga
takmaterial.

Med ElaProof kan man enkelt
och pålitligt täta genomförnigar
och fogar. Tätningen är mycket
beständig mot rörelser i
konstruktionerna.

ElaProof tål stora temperaturväxlingar. Av denna anledning
är den en utmärkt vattentätning
också för utomhusobjekt såsom
byggnadssocklar och olika
överbyggnader.

Patenterad metod för
reparation av balkong

Renovering av
regnvattensystemet

Skydd av sågtorkar

Med den patenterade ElaProofreparationsmetoden är renovering
av balkonggolv ett projekt som
kommer att vara ett nöje för
bostadsinnehavaren. Att leva
komforten bibehålls under
renoveringen och miljön ser
behaglig ut utan de tunga, dammiga
och bullriga arbetsstegen.

ElaProof är en utmärkt långvarig
skyddande beläggning för rännor
och rörledningar. Den fäster också
bra på rostiga och fuktiga ytor.

ElaProof har snabbt blivit
den ledande skyddslösningen
i sågverkens kammar och
kanaltorkar av kolstål och betong.

			H-handmassan bruksanvisning
FÖRBEREDELSER

TORKNING

• Ytan ska rengöras grundligt från smuts, sand, damm, vatten, fett samt tidigare färg-, ytbeläggnings- och rostskikt.
• En trycktvätt och/eller borste kan användas för rengöringen. OBS! Rengöring av material som innehåller asbest maj
kräver asbestlov.
• Grundning (priming) med ElaProof Primer vid behov.
Grundning rekommenderas på porösa ytor såsom betong.
• Använd vid behov skyddskläder under förberedelserna.
Vid applicering av ElaProof behövs ingen särskild skyddsutrustning men t.ex. skyddsglasögon rekommenderas.

• Torkning av ElaProof H-ytbeläggningsmassa innebär avdunstning av vatten.
• Skiktets tjocklek, grundens absorptionsförmåga och omgivningens temperatur, daggpunkt och relativa luftfuktighet inverkar på torkningstiden.
• Väderbeständig på 6-7 timmar (+20 °C, RH 45 %, 1,5 l/m²).
Den slutliga torkningstiden är ca 3 veckor.
OBS! Förändring i temperatur eller relativ fuktighet påverkar torkningstiden märkbart. I låg temperatur och hög
fuktighet torkningstiden kan vara flera dygn (2-3 vrk, +10
°C, RH 60 %, 1,5 l/m²) varvid torkande ytbeläggning skall
skyddas mot regn och frost.

LAPPNING AV HÅL, SPRICKOR OCH FOGAR
• Små hål och sprickor kräver inga specialåtgärder utan de
kan tvärbindas med ElaProof-massa.
• Större hål och fogar (större än 2 mm, djupare än 5 mm)
rekommenderas att man lappar med hjälp av ElaProof
buckram. Applicera ElaProof runt området som ska lappas.
Tryck ned buckram i den våta massan. Säkerställ med hjälp
av en spatel att korden inte är skrynklig och att buckram
fäster ordentligt i massan. Applicera ännu ett lager av
ElaProof.

RENGÖRING AV VERKTYG OCH
AVFALLSHANTERING

APPLICERING

OBSERVERA

• ElaProofs användningstemperatur är över +10 °C.
• Applicering av ElaProof H-handmassa sker enkelt med vanliga verktyg såsom spatel, pensel eller en korthårig rulle.

• Förvara ElaProof H-handmassa i +10 °C ... +40 °C.
Produkten får inte frysa. Bör skyddas mot direkt solljus.
• Unopened ElaProof H kan förvaras oöppnad i minst 12
månader vid korrekt förvaring. Förslut en öppnad burk
omsorgsfullt för att bevara hållbarheten.
• ElaProof H kan målas över med de vanligaste vattenburna, elastiska och diffusionsöppna färgerna. ElaProofs och
färgens kompabilitet ska testas.
• Fråga mer om våra testade färger av vår tekniska support:
Tlf. +358 20 790 2710 eller info@buildcare.fi

TEKNISKA DATA

• Åtgången av ytbeläggningsmassan beror på ytans jämnhet
och porositet. För en slät yta behövs vanligtvis 1,0 l/m²
ytbeläggningsmassa och för väldigt grov betongyta 1,8 l/
m². Ett tillräckligt tjockt skikt säkerställer ytbeläggningens
hållbarhet.
• ElaProof H kan appliceras i ett eller flera skikt.
Ytbeläggningen kan även strykas ut på fuktig yta.

• Rengör genast verktyg och omgivande ytor med vatten.
Torkad massa kan avlägsnas mekaniskt eller med organiska
lösningsmedel (t.ex. xylen).
• Förpackningen kan kasseras som energiavfall.
Förpackningen och intorkad ElaProof kan kasseras som
vanligt blandavfall.

Produktegenskaper:

enkomponent

Användningstemperatur:

över +10 °C

Konsumtion:

1,0 - 1,8 l/m2 (beror på ytan)

Vattenlöslighet:

Produkten kan försiktigt spädas ut med en
liten mängd vatten om den används under
soliga eller mycket varma förhållanden.

Torkningstid (+20 °C, 45 % RH, 1,5 l/m2):

Väderbeständig 6 – 7 timmar

ElaProof H är lätt att
applicera med handverktyg!

Sprickans tvärbindningsförmåga (+22 °C, tjocklek 0,6 mm): 10,3 mm
Vanndamp permeasjonskoeffisient:

7,21 x 10-14 kg/(m • s • Pa)

Vanndampgjenomtrengelighet:

18 g / m2 / dag

Temperaturbeständighet:

-30 °C ... +150 °C

Väderbeständighet (UV, temperatur- och fuktbeständighet): utmärkt

Vi förbehåller oss rätten till förändringar. © Build Care Oy
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ElaProof S - enkomponents sprutbar elatomer för
proffs, lämpar sig för inom- och utomhusbruk
ElaProof S är en enkomponents sprutbar elastomer
för proffs. Den är kostnadseffektiv , hållbar och
långlivad lösning för vatten- och fuktisolering samt
för tätning i byggnader och konstruktioner. ElaProof
S passar utmärkt för fuktiga utrymmen, tak, socklar,
innergårdar, bassänger, lättbetongblocks- och gipsskiveytor, genomföringar och fogar, sågtorkar och
utomhuskonstruktioner.

Fördelar med ElaProof S:

ElaProof S lämpar sig för:

Tack vare att den inte flyter ut kan den användas på
ytor i alla riktningar

• Förlängning av takets livslängd

Andas – genomsläpper vattenånga, är trots det
vatten- och lufttät

• Skydd av socklar

Elastisk – tvärbinder sprickor och följer bottenmaterialets rörelser utan att spricka

• Vattenisolering

Inga skarvar
Långlivad

• Skydd av sågtorkar

• Luft- och radontätning

• Lappning av läckage
• Lappning och tvärbindning av hål och sprickor
• Förhindrande av korrosion och rostning och
korrigering av rostskador

Är inte hal ens vid regn
Lämpar sig för både fuktiga och torra ytor
Torkar snabbt
Kan målas över eller kan beläggas med olika
material
ElaProof är trygg för användaren och miljön

Nödvändiga verktyg:
• Appliceras med högtrycksspruta (150-400 bar)
• Sprayslang och sugslang från fatet till sprutan
• Blandare för ElaProof S innan blandning
• Vattenfat och tomma hinkar
• Högtryckstvättare
• Tvättvätska (t.ex. Pineline)
Kom ihåg arbetssäkerhet - använd nödvändig
skyddsutrustning!

Förpackningar och färger
EN 13813

Produkt

Färg

EAN / GTIN

KOD

ElaProof S

svart

6430068690068

2160

160 l

grå

6430068690266

2160G

röd

6430068690273

2160R

ElaProof S – sprutbar elastomer för proffs
Leveranstid ca. 2 veckor eller efter överenskommelse.

ingsBeställn
produkt!
tid
Leverans
or.
ca. 2 veck

Svart

Grå

Röd

OBS! Nyans på färgen ovan variera mot verkligheten på grund av
trycket.

Tekniska data
EGENSKAPER (VÅT PRODUKT)									STANDARD
Bindemedel
					vatenbaserad dispersionspolymer
Färger							
svart, grå och röd - kan målas over*
Torrsubstanshalt 					63 ± 1 %					ISO 3251:2008
Surhet (pH)
					7-8
Densitet 						1,12 ± 0,3 g/ml				ISO 2811-1:2016
Eldfänghet						icke antändningsbar, flammar inte upp
Lägsta filmbindningstemperatur (MFFT) 			< 0°C
Användningstemperatur					över +10°C
Torkningstid
• Beröringstorr (+20°C, 45% RH, 1,5 l/m2)			
3 - 4 timmar
• Beröringstorr (+6°C, 25% RH, 1,5 l/m2)				40 timmar
• Fullständigt torr (+20°C, 45% RH, 1,5 l/m2)			1 dygn
• Fullständiga mekaniska egenskaper (+20°C, 45% RH, 1,5 l/m2)
3 veckor
Förvaringstid						
12 monader (tillverkningsdatum märkt på förpackningen)
Förvaring							
Produkten får inte frysa. Skyddas mot direkt solljus.
*Kan övermålas med de flesta vatternbaserade, diffusionsöppna och elastiska färger.

EGENSKAPER (YTBELÄGGNING)
Brandklass						C-s1,d0 och BROOF (t2)			
EN 13501-1 och -5
Vidhäftningshållfasthet, utan primer
			
1 - 4 N/mm2				EN 1542:1999
Draghållfasthet						2,3 N/mm²				ISO 527-1:1993
Brottförlängning						758 ± 55 %				ISO 527-1:1993
Rivhållfasthet						9,3 ± 1,3 MPa/m²				ISO 527-1:1993
Shore A hårdhet						54 ± 4					EN 868:2003
Sprickans 		
(+22°C, 50 % RH, tjocklek 0,6 mm)
10,3 mm 					
EN 1062-7
tvärbindningsgörmäga
(-20°C, tjocklek 0,6 mm)		godkänd					EN 1062-7
Vattenångans genomtränglighetskoefficient			
18 g / m² / dygn				
EN 12572
Genomtränglighet för vattenånga δ, kg/(m·s·Pa)			7,21·10-14					EN 12572
Diffusionsmotstånd, Sd-värde					1,14					EN 12572
Vattentäthet (+20°C, 14 dygn, 10 mm vattenpelare)			
tät					
EN 1928
Temperaturbeständighet
• Långvarig			
-30°C ... +150°C
			
• Kortvarig			
högst +190°C
Väderbeständighet (UV, temperatur- och fuktbeständighet)		
utmärkt
Kemisk beständighet 					
utmärkt alkaliebeständighet; god beständighet mot oorganiska syror;
							begränsad beständighet mot organiska syror och lösningsmedel
Elektrisk ledningsförmåga 					leder inte elektricitet

Vi förbehåller oss rätten till förändringar. © Build Care Oy
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ElaProof förlänger livslängden för konstruktioner
och tål extrema väderförhållanden.

Före beläggning

Efter ElaProof beläggning

En professionell ElaProof beläggning
förlänger takets livslängd
ElaProof beläggning ger en snabb och kostnadseffektiv
takförslutning. Lämplig för plåt-, bitumen-, tegel- och
mineraltak.
Bilder ovan: Maskinfalsade plåttak, belagt med svart
ElaProof S spraymassa 07/2019. Bostadsaktiebolag
Ylänkö | Femte Linjen, Helsingfors.

Före beläggning

Bitumen tak

Tegeltak

Efter ElaProof
beläggning

Skyddning av socklar och
utomhuskonstruktioner

ElaProof är extremt motståndskraftig mot
sågverkstorkars extrema förhållanden!

ElaProof tål stora temperaturväxlingar. Av denna anledning
är den en utmärkt vattentätning
också för utomhusobjekt såsom
byggnadssocklar och olika
överbyggnader.

Baserat på tester från olika forskningsinstitut och många sågverk har
ElaProof visat sig bibehålla sin vidhäftning och elasticitet under extrema
förhållanden och vara extremt motståndskraftig på väggar och tak i kammar
och kanaltorkar. Bland de sågverken som är verksamma i Finland användas
ElaProof på bland annat UPM, Stora Enso, Metsä, Binderholz, Westas,
Misawa och FM Timber.

			S-sprutmassan bruksanvisning
FÖRBEREDELSEARBETET FÖRE SPRUTNING

SPRUTNING

• Ytan ska rengöras grundligt från smuts, sand, damm, vatten,
fett samt tidigare färg-, ytbeläggnings- och rostskikt.
• En trycktvätt och/eller borste kan användas för rengöringen.
OBS! Rengöring av material som innehåller asbest kräver
asbestlov.
• För reparation av större sprickor i elementfogar 		
rekommenderar vi behandling med ElaProof H-handmassa:
1) bottenbestrykning med ElaProof H-handmassa, 2) valsning
av förstärkningsduken på den färska massan och 			
3) ytbestrykning med ElaProof H
• Grundning med ElaProof Primer vid behov. Grundning
rekommenderas för porösa material som nya eller gamla
betongytor, minerit, gipsade ytor och gips. Behandlingen
förbättrar vidhäftningen av ElaProof till underlaget och förhindrar bildandet av luftbubblor. Ytluftbubblor är ofta ett tecken
på otillräcklig använd av ElaProof Primer. ElaProof Primer är
lämplig för inomhus- och utomhusbruk.

• ElaProofs användningstemperatur är över +10 °C.
• Fyll vattenstången och sätt in sprutans sugslang först i vattenstången. Använd tryck på sprutan och injicera först vatten
genom pumpen utan sprutmunstycket. Flytta sugslangen till
ElaProof fatet och anslut sprutmunstycket. Fortsätt att spraya
tills vattnet har tappats av och ElaProof massa släpps ut jämnt
från sprutmunstycket. Därefter börjar du spruta på ytan som
ska behandlas.
• ElaProof S sprayas på den rengjorda ytan med en högtrycksspray. Ytan som ska behandlas kan vara fuktig eller torr.
• Vid paus under sprutning rekommenderas att lägga sprutpistolen i vatten för att förhindra torkning och igensättning.

BYGGARBETSPLATS SKYDD FÖR HANTERING
• Vi rekommenderar att du tillhandahåller nödvändigt stänkskydd på konstruktioner och på lös egendom i närheten av
byggnaden. ElaProof (S och H) är en vattenbaserad beläggning som inte utgör några hälsorisker, men att rensa upp
eventuella spill är besvärande.
• Innan du startar jobbet bör du kontrollera vädret, vinden och
väderprognosen.
• Den färdiga ElaProof-beläggningen måste skyddas från frost
och regn tills filmen är torr. ElaProof S är beröringstorr cirka
5-7 timmar efter appliceringen (+20°C, RH 45 %, 1,5 l/m2).

PREPARAT FÖR SPRUTNING
• Placera sprayutrustningen på byggplatsen där den kan
rengöras med en högtryckstvätt efter sprutning.
• Blanda ElaProof S noggrant med t.ex. en visp fäst vid en borrmaskin. Om massan är mycket stel och inte blandas, kan små
mängder vatten (upp till 1 volymprocent) tillsättas gradvis.
Massan bör omröras i hela fatet och vara tillräckligt flytande
för högtryckssprutan.

RENGÖRNING AV SPRUT
• I slutet av sprutning överförs sprutans sugslang till vattenstrålarna och vatten sprutas från sprutpistolen tills färgen inte
längre färgas med ElaProof-beläggning. Sprutmunstycket och
pistolen samt sprutans sugslang och filter rengörs sedan från
utsidan. Du kan använda Pineline-tvättmedel blandat med
vatten för tvätt.

OBSERVERA
• Förvara ElaProof S-sprutmassan i +10 °C ... +40 °C. Produkten
får inte frysa. Bör skyddas mot direkt solljus.
• ElaProof S-ytbeläggning kan inte användas i temperaturer under +10 °C, begränsningen gäller även yttemperaturen. Detta
beror på att torkningen av ElaProof S innebär avdunstning av
vatten och tillräcklig avdunstning kan inte garanteras i lägre
temperaturer än +10 °C.
• ElaProof S kan målas över med de vanligaste vattenburna,
elastiska och diffusionsöppna färgerna. ElaProofs och färgens
kompabilitet ska testas.
• Fråga mer om våra testade färger av vår tekniska support:
Tlf. +358 20 790 2710 eller info@buildcare.fi

PROTOKOLL OM SITE
• Under installationen måste uppsätta ett protokoll för installationen. Tillverkaren kan inte verifiera och ansvara för materialets
funktionalitet om dess installationsförhållanden och installationsmetod inte är korrekt dokumenterad.

Vi förbehåller oss rätten till förändringar. © Build Care Oy
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Tilltänkt för inomhuslufttätning
och radonskydd

Även
ssan
sprutma
fa
i 160 l t!

10

bra skäl för tätning
med ElaProof Indoor!

En produkt för inomhuslufttätning och radonskydd
Elastisk beläggning och tätningsmassa för de flesta byggnadsmaterial
M1-Emissionsklass och Emicode EC 1
Marknadens bästa sprickans tvärbindningsförmåga – 10,3 mm!
Resistent mot vatten och frost, kan också appliceras på våta underlag
Snabb och enkel applicering – finns som hand- och sprutmassan
Finsk produkt som klarar av de mest krävande förhållander
Kostnadseffektiv 1-komponent produkt
Utmärkt vidhäftning på de flesta byggnadsmaterial och ytor
Produkten är lösningsmedelfri och har ett neutralt pH - appliceringen
kräver ingen speciell skyddsutrustning

För frisk inomhusluft!

Förpackningar och färger
EN 13813

Produkt

Färg

EAN / GTIN

KOD

ElaProof

svart

6430068690099

3050

Indoor 5 l

grå

6430068690235

3050G

vit

6430068690310

3050W

ElaProof

svart

6430068690259

3150

Indoor 15 l

grå

6430068690242

3150G

6430068690327

3150W

vit
ElaProof

svart

6430068690280

4160

Indoor S 160 l

grå

6430068690297

4160G

sprutmassan

vit

6430068690303

4160W

*)

*)

*)

ElaProof
Indoor S
n
160 l är e
gs
in
n
beställ
t!
k
u
prod

Svart

Grå

Vit

Beställningsprodukt, minimiorder: 160 l = 1 fat.
Leveranstid ca. 2 veckor eller efter överenskommelse.

*)

OBS! Nyans på färgen ovan variera mot verkligheten på grund av
trycket.

Tekniska data
STANDARD

Material

Vattenbaserad dispersionspolymer

Färg

svart, grå och vit

Produkter

hand- och sprutmassa

Passar för olika basmaterialer t.ex.:

alla byggnadsmaterial, inkl. betong-, metall-,
aluminium-, murstrukturer, cementbeläggningar,
byggskivor, glas och tyg

Torrsubstanshalt

64 ± 1 %

pH

7-8

Rekommenderad tjocklek för torrfilm:

Lufttätning min. 0,5 mm | Radonskydd min. 0,8 mm

Torkningstid (+20°C, RH 45%, 1,0 l/m2)

3 – 4 h (beroende på basmaterialet)

Vidhäftningshållfasthet

1-4 N/mm2 (beroende på basmaterialet)

EN 1542:1999, EN ISO 4624

Brottförlängning

711 ± 40 %

ISO 527-1:1993

EN ISO 3251

Sprickans tvärbindningsförmåga (+22°C, 50% RH, paksuus 0,6 mm) 10,3 mm

EN 1062-7
2

Rivhållfasthet

9,8 ± 0,3 MPa/m

ISO 527-1:1993

Genomtränglighet för vattenånga

7,21 x 10-14 / (δ kg/(m • s • Pa))

EN 12572

Brandklass

C-s1,d0

Euro klass, EN 13501-1

Lufttäthet

tät

Vahanen Group, 2018

Radontäthet

tät

SP Method 3873, RISE, Sverige, 2017

Emissionklassificering

Emissionsklass M1
Mycket låga emissioner: Emicode EC1

Eurofins,
Danmark, 2019

13
www.elaproof.com

Vi förbehåller oss rätten till förändringar. © Build Care Oy

EGENSKAPER
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FÖR FRISK INOMHUSLUFT

ELASTISK OCH EKOLOGISK TÄTNING

Att säkerställa att inomhusluften är ren och frisk är

ElaProof Indoor är en vattenbaserad 1-komponents

ytterst viktigt vid nybyggnation och renovering.

ytbeläggning som är användningsfärdig för tätning av

Tätning av fogar och luftläckagepunkter är ofta de

olika konstruktioner och byggnader. Den unika

mest kritiska faktorerna i byggnadsunderhåll.

elasticiteten hos produkten och dess utmärkta vidhäftning på olika ytor möjliggör trygg och säker tät-

ElaProof Indoor har tilldelats emissionklassificering

ning.

M1 och Emicode EC1. Produkten har även en
CE-märkning. Korrekta arbetsmetoder och noggrant

ElaProof Indoor håller fogarna täta när byggnaderna

installationsarbete garanterar bästa möjliga resultat

och strukturerna ändrar form. Inomhus torkar

tillsammans med byggnadsprodukter i toppklass.

produkten snabbt och bildar samtidigt en lufttät film
– du behöver inte vänta i onödan med nästa steg.

Visste du att ...
TVÄRBINDNINGSFÖRMÅGA ÄR VIKTIGT...
Tvärbindningsförmåga hos sprickor är av primär

MED 1-KOMPONENTS ELAPROOF INDOOR
TÄTÄR DU + 33,33% MER VARJE TIMME*)!

betydelse eftersom den bestämmer förmågan hos
1-komponents
produkt

ett elastiskt material att förbli intakt vid sprickor
eller rörelser i underlaget.

2-komponents
produkt

+33,33% /h
Konkurrent #1
Konkurrent #2

7,0 mm

Konkurrent #3

≥0,75 mm

Konkurrent #4

≥0,75 mm

Konkurrent #5
ElaProof Indoor

20 m²

>1,5 mm

15 m²

5 m²

En tvåkomponentprodukt kräver alltid uppvägning och
blandning vilket tar cirka 15 minuter för varje batch / arbetstid.
*)

7,1 mm
10,3 mm

			Monteringsanvisning 		

Produkten ska förvaras i förseglad förpackning för att
förhindra vattenavdunstning.

YTAN

Underlaget och konstruktionernas lämplighet för lufttäthet
måste säkerställas. Det rekommenderas att ElaProof Indoor
testas för underlaget separat innan installationen.
Ytan måste vara fast och icke-sprucken för att förhindra att
substratet utsätts för luftvägen. Kaviteter och luckor större än
2 mm i underlaget fylls eller jämnas med ElaProof inomhus
till en tjocklek av 10 mm eller annan elastisk pasta (ickeakryl), polyuretan eller fyllmedel. Betongsubstratets fuktighet
bör inte överstiga 90 RH%.

RENGÖRING AV YTAN

Alla lager som försvagar vidhäftningen tas bort från underlaget. Underlaget ska vara fritt från smuts, damm, lös vatten
och annat löst material. Underlaget rengörs för cementlim
genom exempelvis slipning.

GENOMFÖRNINGAR OCH FOGAR

För fogar med potentiella rörelser används ElaProof Stödväv. För
konstruktioner som inte rör sig, till exempel gamla strukturer
där torkar och bulor redan har inträffat, kan appliceringen göras
utan stödväv, men vi rekommenderar att du använder ElaProof
Stödväv.
Tätningen överlappar ytor som ska tätas
- på betongytor på minst 30 mm
- minst 15 mm på träytor

TÄTNING MED STÖDVÄV

På en ren, plan yta appliceras en stor mängd ElaProof Indoor
tätningsmedel med en murslev eller borste så att massan
fästs i hela underlaget. I strukturer där rörelse är möjlig
pressas ElaProof Stödväv på den våta massan, till exempel
med en spatel, så att ingen luft fångas mellan stödväv och
underlaget. Ett andra skikt av ElaProof Indoor appliceras över
stödväv så att stödväven förblir på plats och täcks helt. Andra
beläggningen ElaProof Indoor är lättast att applicera efter att
den första täcken har torkat. Skarvar på stödväven överlappas med minst 30 mm och stödväven limmas på stödväven
under med ElaProof Indoor. Särskild uppmärksamhet måste
ägnas åt tätheten i vinklar, hörn och ventiler.

TÄTNING UTAN STÖDVÄV

UNDERLAGSPRIMNING

I konstruktioner som inte rör sig görs tätning två gånger med
ElaProof Indoor till en torrfilmtjocklek av minst 0,5 mm. På en
ren, plan yta appliceras en stor mängd ElaProof Indoor med
en murslev eller borste så att massan fästs i hela underlaget.
Låt det första lagret torka innan det andra tätningsskiktet
installeras. Särskild uppmärksamhet måste ägnas åt tätheten
i vinklar, hörn och ventiler.
Ytan är kontakttorr efter 3-4 timmar och gångbeständig efter
15 timmar efter appliceringen (20 °C, RH 45 %, 1 l/m2).

Konsumtionen av Primer beror på underlaget och appliceras på ett sådant sätt att allt ämne absorberas i underlaget.
Primern får torka i 1-4 timmar beroende på förhållandena.
ElaProof Primer används speciellt på porösa, dammiga eller
andra ytor som är svåra att rengöra. Det är en bra idé att testa
grunderna på lämpligt sätt för underlaget separat innan
installationen, till exempel genom triangulärt snitt och draghållfasthetsprov i den installerade beläggningsmodellen.

ElaProof Indoor appliceras på den plana ytor med murslev,
rulle, borste eller spray. Fler lager kan krävas för att få tillräcklig filmtjocklek på vägg, tak eller andra ytor. Det rekommenderas att applicera nästa skikt efter minst 3 timmar.

ElaProof Primer används på porösa ytor för att säkerställa
vidhäftning. ElaProof Primer tunnas ut med vatten i ett förhållande mellan 1 del Primer och 2 delar vatten (1: 2).

MONTERING

ElaProof Indoor måste blandas noggrant innan applicering.
Det rekommenderas att du först applicerar ElaProof Indoor
på tätningsfogarna och sedan behandlar de plana ytorna.
Noggrann applicering säkerställer ett fungerande resultat.

TÄTNING AV PLANA YTOR

KRAV

Verifiering av framgång för lufttäthet kräver vanligtvis
kvalitetssäkring, vilket kan utföras, till exempel 		
med markörtester i enlighet med RT Card 			
RT 14-11197 (Inspektion av strukturer 			
med lufttäthet av markörer).
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FÖRHÅLLANDEN OCH LAGRING

ElaProof ska appliceras vid temperaturer över +10°C.
Yttemperaturerna måste också vara minst +10°C . Produktens
temperatur måste vara +10 till + 30 °C när produkten härdar
och former filmen. Produkten får inte frysa under transport
eller lagring, eller förvara i direkt solljus eller vid temperaturer över +40°C .

www.elaproof.com

		

PRIMER – för porösa ytor 		

ElaProof PRIMER är miljövänlig, vattenbaserad
primer för att förbättra vidhäftningen av beläggningen till porösa material före ElaProof-beläggningen.

APPLIKATIONER
Porösa material som nya eller gamla betongytor,
minerit, gipsade ytor och gips. Behandlingen förbättrar vidhäftningen av ElaProof till underlaget och förhindrar bildandet av luftbubblor. Ytluftbubblor är ofta
ett tecken på otillräcklig använd av ElaProof Primer.
Lämplig för användning inomhus och utomhus.
YTAN
Innan du applicerar ElaProof Primer, ta bort smuts,
fett, damm och annat löst material från ytan och rengör det från gammal färg och ytbeläggning.
Innan den läggs måste den nya betonggolvytan vara
minst 4 veckor gammal, tillräckligt stark och härdad
så att betonggjutets fukt fixeras och ytan har torkat
tillräckligt.
Det är också viktigt att ta bort cementlim från betongytorna, till exempel genom slipning, så att primern
tränger in i betongens porer.
Om minerit underlag rengörs måste kraven och bestämmelserna för rivning av asbest följas.
ElaProof-beläggning kan appliceras efter grundning
på en ny betonggjutning, när den relativa fuktigheten
hos betongen uppmätt på gjutytan är upp till 90% RF.
För gjutning av färsk betong rekommenderas ElaProof testbeläggning efter applicering av ElaProof
Primer.
INSTRUKTIONER
Innan du applicerar ElaProof Primer, ta bort smuts,
fett, damm och annat löst material från ytan och rengör det från gammal färg och ytbeläggning.
Användningstemperatur: (luft och ytan) över +5°C.
Primern appliceras i ett tunt, jämnt lager så att allt
ämne absorberas i ytan och inga dammar bildas.
Endast en behandling räcker om det inte är ett
mycket torrt och absorberande underlag.
Produkt

Storlek

EAN / GTIN

KOD

ElaProof

3l

6430068690129

7103

Primer

10 l

6430068690136

7110

Verktyger: rulle, borste eller spruta. Rengör verktyg
med vatten.
Förvaringstid: 12 månader efter tillverkning, se burk.
Produkten måste skyddas från frost och direkt solljus.
Torkningstid: 1-4 timmar – beror på ytan.
KONSUMTION
Beror på substratets grovhet och porositet, vanligtvis
0,1-0,5 l / m2 (vattentunn grunning).
Blandningsförhållande: 1 del ElaProof Primer och
2 delar vatten (1: 2). Gör blandningen i en tillräckligt
stor ren behållare. Mät först vattnet och tillsätt sedan
ElaProof Primer. Rör försiktigt under omrörning.
Ytan			Blandning

Konsumtion l/m2

Aaltomineriitti		

1:2		

0,1 - 0,2

Tegel och Betong		

1:2		

0,1 - 0,15

Lättbetongblock		

1:2		

0,1 - 0,2

Starkt absorberande

1:2		

även 0,5

ytan t.ex. Siporex
Konsumtion beror på sammansättningen, tillståndet och
porositeten hos underlaget och appliceringsmetoden.
OBS! Blanda alltid produkten före användning. Blandad Primer
måste användas inom en vecka. Blandningen är en mjölkaktig
vätska som torkar transparent och lämnar en andningsbar yta.

		

Stödväv 		

Stödväv för tätning och förstärkning av hörn,
genomgångar och för att täppa till hålen i materialet
som ska beläggas.

Produkt

Bredd

EAN / GTIN

KOD

ElaProof

100 mm

6430068690044

7001

Stödväv

200 mm

6430068690051

7002

Har du frågor om ElaProof?
Om du har frågor om ElaProof
-produkter vi hjälper dig gärna.
Vänligen maila info@buildcare.fi
eller ring +358 20 790 2710.
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Testresultat för ElaProof Kemisk motståndskraft
ElaProof är en finländsk ytbeläggningsinnovation som har
testats i flera forskningsinstitut och universitet. ElaProof har
redan långvariga användningserfarenheter från olika objekt.
ElaProofs prestandadeklaration EN 13813 för
CE-märkningen: ElaProof har klarat testerna som den internationella CE-märkningen förutsätter. Testerna utfördes i
enlighet med den harmoniserade EU-standarden EN 13813
(Test report P 10776-E / 28.4.2017) av Kiwa GmbH som är ett
av Tysklands ledande forskningsinstitut för polymerprodukter.
ElaProofs brandklass:
• Europeiskt brandklass för byggmaterial:
C-s1, d0 (EN 13501-1)
• Brandklassificering av tak: BROOF (t2) (EN 13501-5)
ElaProof H sprickans tvärbindningsgörmäga på betonytan:
10,3 mm • Tork tjocklek 0,6 mm (1000 g/m², EN 1062-7)
ElaProofs vidhäftningshållfasthet från platta till betong
(20°C): 0,93 – 1,3 N/mm²
ElaProofs genomtränglighet för vattenånga (tjocklek 0,6 mm,
EN 12572): 7,21 x 10-14(δ = kg/(m • s • Pa))
ElaProofs beständighet mot vattenånga (tjocklek 0,6 mm,
EN 12572): 5,83 x 109 (Zp = m² • s • Pa/kg)
ElaProofs diffusionsmotstånd (tjocklek 0,6 mm, EN 12572):
Sd-värde: 1,14 m
ElaProofs lufttätheten har undersökts med spårstudier
av Vahanen Rakennusfysiikka Oy. Enligt studier är ElaProof var
lufttätt och fungerar bra som lufttätnings produkt.
ElaProofs radontäthet
har studerats i Sverige av RISE (Research Institute of Sweden
AB, ett opartiskt forskningscenter). Metoden som användes
var SP-metod nr. 3873.
Resultaten visas i tabellen nedan. Båda uppmätta värdena
uppfyller kraven från norska byggforskningsinstitutet SINTEF
Byggforsk för radonmembran (radontransmission mindre än
2 . 10-8 m/s och motstånd större än 5 . 107 m/s). 		
Enligt RISE-mätning förhindrar ElaProof radongasläckage
med mer än 98%.
Tabell 1. Resultat för mätning av ElaProof Radon Transmission*
Tjocklek		

Radontransmission,

Radon motstånd,

(mm)		P (m/s)			Z (s/m)
0,8 - 1,2		

1,2 . 10-8			8,5 . 107

Ett certifikat för ElaProofs effektivitet vid tätning av radonläckage
finns tillgängligt på www.elaproof.com.
* Den ursprungliga testrapporten finns tillgänglig på begäran.

Kemisk (nedsänkt stress)

Kemisk varaktighet *)

Multigrade motorolja		
+++
Paraffin olja			+++
Tändvätska/lampa vätska		
++
Kylvätska			++
Diesel				++
Hydraulolja			+++
Broms- och kopplingsvätska
-, tål inte nedsänkt stress
Bensin 95			
-, tål inte nedsänkt stress
20 % saltlösning (NaCl)		
++
3,5 % saltvatten (NaCl)		
++
Klorit (27 g/kg NaClO)		
+
Talloljetvållösning		
-, tål inte nedsänkt stress
Solrosolja			++
Silikonolja			+
50 % natriumhydroxid		
++
20 % natriumhydroxid		
+
25 % ammoniak			
+
10 % ammoniak			
++
37 % saltsyra			
18 % saltsyra			
+, förändring i färg
5 % saltsyra			
++, förändring i färg
10 % ättiksyra			
+
10 % myrsyra			
-, tål inte nedsänkt stress
Etanol				
-, tål inte nedsänkt stress
Aceton				
-, tål inte nedsänkt stress
Toluen				

-, tål inte nedsänkt stress

*)

+++
++
+
-

= utmärkt motstånd (1 år, kontinuerlig ansträngning)
= varar bra (8 veckor, kontinuerlig ansträngning)
= måttlig (1 vecka, kontinuerlig ansträngning)
= tål inte

Kemiska stresstester har utförts genom att nedsänka ElaProof-membran i testvätskor under 1 vecka, 8 veckor eller 52 veckor (= 1 år) vid
rumstemperatur. Nedsänkt stress test är ett råtest för membran
eftersom den kemiska spänningen är kontinuerlig.

ElaProof hållfasthetsvärden
Material 							Vidhäftningshållfasthet (N/mm2 = MPa)
Minerit (gammal, utan primer)					
1,3 - 2,6
Minerit (gammal, med ElaProof Primer)				
2,2 - 2,4
Fibercementskiva (ny)						3,2 - 3,7
Gammal tak tegel (utan primer)					
1,7 - 2,8 (tegel bröts *)
Gammal tak tegel (med ElaProof Primer)				
2,3 - 3,0 (tegel bröts *)
Tak tegel (utan primer)						
2,1 - 3,0
Tak tegel (med ElaProof Primer)					
1,9 - 3,7
Takpapp av bitumen						
0,5 - 0,7 (takpapp bröts *)
Galvaniserad plåt (ny)						2,0 - 3,5
Galvaniserad plåt (gammal)					
2,1 - 3,0
Plastbelagd plåt							3,0 - 3,5
Lättbetongblock							1,0 (block bröts *)
Betongplatta (utan primer)					1,7
Betongplatta (med ElaProof Primer)				
2,1 (betong bröts *)
Stenplatta							3,2 - 3,5
Spånskiva							2,0 - 3,0 (spånskiva bröts *)
Hyvlade granvirke						4,0 (skivan bröts *)
Aluminium Sheet, släta, ny					
2,6 - 2,9
Aluminium Sheet, strukturerad, ny				
2,8 - 3,0
Styrofoam							0,6 (liten dolly, styrofoam bröts *)
Glasfiber							2,7 - 2,9
Glas								3,5 (glas bröts *)
Termoplastisk elastomer (gummi)					
0,8 - 1,0
ABS-plast (akrylnitrilbutadienstyren)				2,6 -3,0
*)

Resultaten var materialen bröts, är ElaProofs vidhäftning bättre än själva materialet.

Fasthållningsresultaten mättes med en hydraulisk vidhäftningstestare (Elcometer 506) i enlighet med EN1542 och EN ISO 4624.
Vissa av mätresultaten har också beställts av externa testinstitut. Motståndskraft mot vidhäftning beror alltid på materialet och dess tillstånd.
Materialets sammansättning, till exempel olika betongtyper, kan variera mycket, så resultaten är vägledande och vi rekommenderar att du
alltid kontrollerar föroreningar på platsen. Materialet ska alltid tvättas och rengöras före beläggning av ElaProof för att uppnå bästa 		
bindningsstyrka. För porösa ytor rekommenderar vi ElaProof Primer för att förbättra vidhäftningen och blockera porerna.

Konsumtion av ElaProof
ELAPROOF H OCH INDOOR 					

MATERIAL B.A.:

Släta ytor1,0 l/m2
					
• Gipsskivor • Spånskiva • Polystyren • Trä (hyvlat)
								• Fibercementskiva • Metaller • Polyuretan • Plywood
Medium grova ytor 1,5 l/m2					
• Betong (slipad yta) • Minerit • Tegel • Takpapp
								• Trä (ohyvlat)
Grova ytor 1,8 l/m2						
• Lättbetongblock • Betong (grov yta)

ELAPROOF S OCH ELAPROOF INDOOR			 • Konsumtion för ElaProof spraymassor
SPRUTMASSOR					
är 30% högre än ovan
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DEN MEST MÅNGSIDIGA SKYDDANDE
ELASTISKA BELÄGGNINGEN OCH
TÄTNINGSMEDLET PÅ MARKNADEN
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Radonskydd
Du kan hitta information om din närmaste ElaProof-återförsäljare och entreprenör på:

www.elaproof.com
Se videotips på vår YouTube-kanal:

ElaProof tillverkas, säljs och marknadsförs av:

Build Care Oy

www.elaproof.com

Kelatie 6, FI-01450 Vantaa, Finland | Tel.: +358 20 790 2710 | E-mail: info@buildcare.fi

