
Konudur Flexfit
Spachtelmassa op reactieharsbasis voor o.a. de afdichting
van liner en putwand

Ondergrondvoorbereiding
De ondergrond moet schoon en vrij zijn van losse
delen, stof, olie, vet en andere afvalwaterresten.
Kunststof ondergronden moeten voorafgaand aan
het opbrengen van de spachtelmassa worden
opgeruwd, schoongespoeld en vervolgens droog
worden gewreven. Bij de aansluiting van de liner
moeten eventuele beschermfolie (preliner) en bin-
nenvoeringfolie worden verwijderd van het gedeel-
te waarop de reactiehars wordt toegepast.
Minerale ondergronden mogen droog of licht voch-
tig zijn. Er mag geen waterfilm zijn. Raadpleeg
voor meer informatie en uitvoeringsdetails, het
technisch informatieblad ‘Algemene verwerkingsin-
structies voor het afdichten van liner'.

Mengen
Konudur Flexfit wordt in verpakkingen geleverd die
qua hoeveelheid op elkaar zijn afgestemd. De
basis-(comp. A) en uithardingscomponent (comp.
B) moeten met een langzaam draaiend meng-
apparaat (200 - 400 omwentelingen/min) zorgvul-
dig en homogeen met elkaar worden gemengd tot
een egale kleur (ook aan de randen van het
mengvat) wordt bereikt. Het volledig leegmaken
van de afzonderlijke verpakking is vanwege de
mengverhoudingen en ook vanuit milieuoogpunt
beslist noodzakelijk. Met de hand mengen en het
mengen van delen is niet toegestaan.

Verwerking (spachtelen)
Na het mengen van de hars moet Konudur Flexfit
met de hand met passend gereedschap (zoals
een troffel, vlakspaan of spatel) op de voorbehan-
delde ondergrond worden aangebracht. Voor een

optimale hechting op licht vochtige ondergronden
kan licht uitgehard materiaal nogmaals onder druk
opnieuw worden behandeld (aandrukken). Binnen
de verwerkingstijd kan Konudur Flexfit met plan-
taardige olie achteraf glad worden gestreken.
Raadpleeg voor de uitvoeringsdetails het tech-
nisch informatieblad ‘Algemene verwerkingsin-
structies voor het afdichten van liner'.

Waterbelastbaarheid
De belastbaarheid met water van Konudur Flexfit
is afhankelijk van de temperatuur van het mate-
riaal, de ondergrond en de omgeving. Raadpleeg
voor meer informatie over de waterbelastbaarheid
de tabel ‘Technische eigenschappen van Konudur
Flexfit’. Tijdens het verwerken en de eerste uithar-
dingsfase mag de beschadigde plek absoluut niet
in contact komen met afvalwater. De afvalwater-
stroom kan op zijn vroegst worden toegelaten op
het moment dat er zich aan het oppervlak van het
materiaal een uitgeharde laag heeft gevormd (kan
nog plakkerig zijn).

Apparaatreiniging
Binnen de verwerkingstijd kunnen restanten van
het vulmiddel op basis van reactiehars met MC-
reinigingsmiddel U worden verwijderd. Materiaal
dat al gereageerd heeft of uit is gereageerd, kan
alleen mechanisch worden verwijderd.

Veiligheidsaanwijzingen
Let u op de gevarenaanduidingen en veiligheids-
aanbevelingen op de etiketten en de veiligheidsin-
formatiebladen.
GISCODE: PU 40

Producteigenschappen 

Toepassingsgebieden

• Afdichten van liner aan putwanden
• Afdichten van inlaten in rioolputten en begaanbare kanalen

• Standvaste, hoog-reactive spachtelmassa
• Blijvend flexibel en bestand tegen huishoudelijk afvalwater volgens DIN 1986-3
• Hoge chemische en mechanische bestendigheid
• Goede lijmverbinding op droge en licht vochtige minerale ondergronden
• Goede lijmverbinding op glasvezelversterkte kunststof platen

Verwerkingsrichtlijnen
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Kenmerk Eenheid Waarde* Opmerkingen

Mengverhouding Volumedelen 1 : 1 Comp. A : Comp. B
Gewichtsdelen 1 : 0,94

Dichtheid kg / l ca. 1,60 Component A
ca. 1,51 Component B
ca. 1,55 Gemengd product

Viscositeit Pa·s ca. 200 Gemengd product

Verwerkingstijd min ca. 8

Uithardingstijd (tot min ca. 25 - 30
belastbaarheid met water)**

Verwerkingscondities °C + 8 tot + 30 Lucht-ondergrondtemperatuur
+ 15 tot + 25 Materiaaltemperatuur

Trekvastheid N/mm² ca. 4,5 DIN EN ISO 527-2

Rek tot scheur % ca. 40 DIN EN ISO 527-2

Volle chemische en d 7
mechanische belastbaarheid

Opmerking: De in dit informatieblad verschafte informatie stemt naar beste weten overeen met onze ervaring, maar is echter geheel vrijblijvend.
Deze informatie moet op de desbetreffende bouwobjecten, gebruiksdoeleinden en de unieke plaatselijke eisen worden afgestemd. Dit vooropge-
steld, staan wij in voor de juistheid van de gegevens binnen het raamwerk van onze verkoop- en leveringsvoorwaarden. Aanbevelingen van onze
medewerkers die afwijken van de in dit informatieblad verschafte informatie, zijn slechts bindend indien ze schriftelijk door ons zijn bevestigd. De
algemeen erkende technische regels dienen in ieder geval te worden nageleefd. 

Uitgave 10/18. Dit drukschrift is technisch bewerkt. Bestaande uitgaven zijn ongeldig en mogen niet langer worden gebruikt.
Deze uitgave vervalt bij een technisch bewerkte heruitgave. 
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Technische eigenschappen Konudur Flexfit

Productkenmerken Konudur Flexfit

Reinigingsmiddel MC-Reinigungsmittel U

Kleur Antraciet

Levering Doos à 4 x 1,0 Liter

Opslag De origineel gesloten verpakkingen zijn bij temperaturen tussen
+ 5 °C en + 20 °C in droge omgeving minstens 6 maanden houd-
baar. Dit geldt ook voor het transport!

Verpakkingsafvalverwerking De verpakking volledig leegmaken. Raadpleeg hiervoor ons infor-
matieblad voor verpakkingsvoorschriften “Het MC-afvalverwerkings-
concept voor leeggemaakte transport- en verkoopsverpakkingen”.
Dit wordt u op aanvraag toegezonden.

* Voor zover niet anderszins vermeld, zijn alle technische eigenschappen bij +23 °C en 50 % relatieve
luchtvochtigheid bepaald..

** De aangegeven waarden zijn verkregen onder laboratoriumomstandigheden. Het begrip belastbaar-
heid met water heeft betrekking op het licht overspoelen van het materiaal. De eerste 24 uur moet het
materiaal worden beschermd tegen directe belasting van waterstroming en sterke mechanische
belasting.


