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Som specialist inden for vandtætning har Remmers gjort 
det til sin mission at beskytte bygninger af enhver art 
mod fugt, renovere dem og dermed bevare dem i mange 
år fremover.  For at nå dette mål skal der udvikles innova-
tive produkter, som skal opfylde de højeste kvalitetsstan-
darder og samtidigt være brugervenlige. MB FL 2K er en ny, 
innovativ løsning til kombineret vandtætning fra Remmers.  

Fordelene ved MB FL 2K 
 3i1 - vandtætning, klæb og fuge
 Kombineret vandtætning i renovering og nybyg
 Høj vedhæftningsevne på mange underlag
 Til natursten, der ikke er følsomme over for misfarvning
 Fuger i forskellige farvenuancer 
 Neutraliserer spandinger ved kritiske underlag

Det kombinerer egenskaberne fra mineralsk tætnings-
masse, fleksibel fliseklæb og vandtæt fugemasse i ét 
produkt. Takket være sin fremragende vedhæftning og 
modstandsdygtighed beviser dette alsidige talent virkelig 
sit værd, især i forbindelse med renovering af gamle byg-
ninger. Underlag som f.eks. gamle flisebelægninger er ikke 
noget problem for MB FL 2K.

Talentet MB FL 2K 
kombinerer vandtæt-
ning, klæb og fuge
En ny æra inden for kombineret vandtætning
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Vandtætning
Med den fleksible, mineralbaserede tætningsmasse, der er 
testet i henhold til DIN EN 14891, kan enhver opgave udføres 
sikkert og ukompliceret. Takket være den hurtige tørretid 
kan arbejdet fortsættes efter blot få timer. 

Fliseklæber
MB FL 2K er testet i henhold til DIN EN 12004 som et C1 E S2 
fleksibelt klæbemiddel. Dets egenskaber omfatter først og 
fremmest maksimal fleksibilitet og en lang klæbeåbningstid,  
hvilket gør det ideelt til brug på komplicerede overflader 
såsom gammel flisebelægning.

Fugemasse
MB FL 2K opfylder også testkravene til fugemasse i henhold til DIN 13888. Det kan anvendes til skabe vandtætte fuger, 
hvilket også er særligt velegnet til udendørs områder. Takket være den lyse grundfarve kan fugemassen farves i andre 
nuancer.

Et produkt, tre  
funktioner
Vandtætning, klæbning, fugning - MB FL 2K
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Kombineret vandtætning er fremtiden

Det er ikke uden grund, at metoden med kombineret 
vandtætning i forbindelse med fliser og plader er blevet 
mere og mere populær i de seneste årtier. Metoden, der 
blev introduceret på i 1987, har kunnet etablere sig som et 
almindeligt anvendt og meget holdbart vandtætningssy-
stem. 
 
Kombineret vandtætning har haft status som standard 
vandtætning siden 2017 med indførelsen af DIN 18531 - 
18535 serien af standarder. 

 Anvendelsesområder med MB FL 2K
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Tre afsnit i denne norm omhandler flydende påførte vand-
tætningsmaterialer i forbindelse med fliser og plader. Med 
et slidlag af fliser og plader kan der anvendes kombineret 
vandtætning i overensstemmelse med standarderne til 
tætning af følgende: 

 Altaner og gangbroer (DIN 18531, del 5)
 Indendørs rum (DIN 18534)
 Beholdere og bassiner (DIN 18535)
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MB FL 2K kan anvendes til en lang række applikationer 
i overensstemmelse med de relevante standarder, både 
i forbindelse med renovering af gamle bygninger og i 
forbindelse med nybyggeri. Tætningssystemet, der er 
certificeret i henhold til ETAG 022, er godkendt til alle 
vandindvirkningsklasser fra W0-I til W3-I.Både badevæ-
relser i private hjem og kommercielt anvendte badefa-
ciliteter og svømmebassiner kan tætnes pålideligt og 
holdbart med MB FL 2K.

Klassisk kombineret vandtætning under keramiske be-
lægninger har normalt et svagt punkt. Selv om slidlaget 
på fliser eller plader anses for at være vandtæt, kan der 
stadig trænge vand ind i konstruktionen gennem den 
mineralske fuge. Takket være den særlige materialesam-
mensætning giver MB FL 2K en betydelig højere beskyttelse 
mod fugtindtrængning, hvilket gør det til et særligt godt 
valg til udendørs områder som f.eks. altaner og terrasser.

Gennemprøvet på ethvert område
Standardkonforme applikationer til nye og eksisterende bygninger



Lagopbygget vandtætning af altan
Enkle løsninger til hurtige resultater

1  Afretningslag med fald (f.eks. med Betofix R4 EM)
2    Grunding med Kiesol MB
3   Afretningslag med MB FL 2K
4   Første tætningslag med MB FL 2K
5  Indarbejdelse af Tape VF
6   Andet tætningslag med MB FL 2K

7   Klæbelag med MB FL 2K
8   Flisebelægning 
9   Fugning af fliser med MB FL 2K

Bemærk: Den tørre lagtykkelse skal være mindst  
2 mm og skal påføres i to lag.
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Privat brug

I den private sektor kan der anvendes en forenklet procedure med MB FL 2K. her kombineres trin 6 og 7.
Trin 6 og 7 kombineres så den keramiske belægning lægges ind i det andet MB FL 2K-tætningslag.
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Anvendelsesområder:  3i1: Vandtætning, fliseklæber og fugemasse 
  Indendørs og udendørs gulvflader 
  Vandtætning under flisebelægninger 
  Velegnet til nye og gamle bygninger 
  Vandtætning af altaner og gangbroer 
  Vandtætning af badeværelser og områder omkring svømmebassiner
 
Egenskaber:  Meget fleksibel 
  Vandtæt 
  Reaktiv gennemtørring 
  Lys nuance muliggør farvning af fugemassen 
  Fugebredder fra 6 - 12 mm 
  Til opvarmede gulvkonstruktioner
 
Forbrug:  Som vandtætning: Min. 1,3 kg/m²/mm tør lagtykkelse 
  Som fliseklæber: 8 mm tandspartel: ca. 2,9 kg/m² 
   10 mm tandspartel: ca. 3,5 kg/m² 
   12 mm tandspartel: ca. 4,4 kg/m² 
  Som fugemasse:  ca. 0,2 kg/m² 

Antal pr. palle 18  44

Forpakning 20 kg  6,67 kg 
  Kombibeholder  Kombibeholder  
  3 × 4.20 kg pulver 1 × 4,20 kg pulver 
  3 × 2,47 kg polymer 1 × 2,47 kg polymer

Beholderkode 20  06

Varenr.

3001  	 	 

MB FL 2K
3i1 Kombineret vandtætning - Kombinerer vandtætning, fliseklæber og fugemasse i ét materiale.

1:1,7
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Anvendelsesområder:  Systemkomponent til vandtætning af bygninger 
  Velegnet til alle underlag fra svagt til stærkt absorberende
 
Egenskaber:  Forbedrer vedhæftningen til underlaget  
  Vandafvisende 
  Hærdende  
  Reducerer blæredannelser
 
Anvendelse/forarbejdning: Kan påføres med pensel, rulle eller sprøjte
 
Forbrug: Ca. 100 - 200 ml/m² afhængigt af underlaget

Kiesol MB 
Specialgrunder

Antal pr. palle  288 90 60 24

Forpakning  1 l 5 l 10 l  30 l 
  Dunk K Dunk K Dunk K  Dunk K

Beholderkode 01 05 10 30

Varenr.

3008  	 	 	 

Anvendelsesområder:  Indendørs og udendørs 
  Tætning af overgange til vandtætte betonkonstruktioner (PG-ÜBB) 
  Tætning af sokler 
  Tætning i kombination (AiV) 
  Anvendelse af fleksible mineralske tætningsmasser  
  på ikke-mineralske underlag og overgangsområder som plast,  
  metal og træ
 
Egenskaber:  Meget fleksibel 
  Høj elastisk modstandsdygtighed 
  Speciel stofbelægning
 
Forbrug: Efter behov

Tape VF 120 
Højkvalitets, uvævet premium-fugebånd på NBR-gummibasis

Antal pr. palle 6000 6000 1250

Forpakning 10 m 50 m  10 stk. 25 stk. 
  Rulle Rulle  Karton Karton

Beholderkode 01 02 01 01

Varenr.

5071  Tape VF 120 (fugebånd)		 		 	

5073 Tape VF 75 EC (udvendigt hjørne)			 	 	

5074 Tape VF 100 IC (indvendigt hjørne)		 	 	

5077 Tape VF 120 VC (vægmuffe)		 	 	 	 	

H20H20
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Anvendelsesområder:  Indendørs og udendørs 
  Tætning af sokler 
  Anvendelse af fleksible mineralske tætningsmasser  
  på ikke-mineralske underlag og overgangsområder som plast,  
  metal og træ
 
Egenskaber:  Meget fleksibel 
  Høj elastisk modstandsdygtighed 
  Speciel stofbelægning
 
Forbrug: Efter behov

Anvendelsesområder:  Indendørs og udendørs 
  Tætning af sokler 
  Anvendelse af fleksible mineralske tætningsmasser  
  på ikke-mineralske underlag og overgangsområder som plast,  
  metal og træ
 
Egenskaber:  Meget fleksibel 
  Høj elastisk modstandsdygtighed 
  Speciel stofbelægning
 
Forbrug: Efter behov

Tape VF 250 
Førsteklasses fugebånd af høj kvalitet på NBR-basis med dobbeltsidet uvævet belægning.

Tape VF 500 
Højkvalitets, uvævet premium-fugebånd fremstillet på NBR-gummibasis

Forpakning  50 m 
  Rulle K

Beholderkode 01

Varenr.

4805  

Forpakning  10 m 
  Rulle K

Beholderkode 01

Varenr.

5075  
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Anvendelsesområder:  Til indfarvning af fugemasser af MB FL 2K
 
Egenskaber:  Meget højt pigmentindhold 
  Gode flydeegenskaber 
  Fri for tilsætningsstoffer, der indeholder alkylphenoler  (APEO)
 
Forbrug: Efter behov og ønsket farvenuance (maks. 1,2 % af den samlede masse). 
 Farvevarianter: 
 Lysegrå, tilsæt 60 ml pigment FL hvid pr. 6,67 kg MB FL 2K 
 Basalt, tilsæt 10 ml pigment FL sort pr. 6,67 kg MB FL 2K 
 Antracit, tilsæt 40 ml pigment FL sort pr. 6,67 kg MB FL 2K

Anvendelsesområder:  Fjernelse af striber og klæbende rester  
  af MB FL 2K på keramiske belægninger 
  Slutrengøring af allerede forrensede flisebelægninger 
  Rengøring af redskaber
 
Egenskaber:  Højtydende koncentrat 
  Fjerner nemt selv genstridige belægninger fra MB FL 2K
 
Forbrug: 10 % opløsning i vand ved normal tilsmudsning 
 20 % opløsning i vand ved kraftig tilsmudsning 
 Ufortyndet til genstridig tilsmudsning

Pigment FL
Pigment til indfarvning af MB FL 2K

Clean FL
Rengøringskoncentrat til MB FL 2K

Antal pr. palle 24000

Forpakning 20 ml 
  Flaske K

Beholderkode 01

Varenr.

2863  sort 	

2864 hvid 

Antal pr. palle  288 

Forpakning  1 l 
  Flaske K

Beholderkode 01

Varenr.

0651  

H20H20 DIY



Remmers GmbH
Bernhard-Remmers-Straße 13
49624 Löningen
+49 (0) 54 32/83-0
www.remmers.com

Fo
rb

eh
ol

d 
fo

r æ
nd

rin
ge

r. 
De

t a
kt

ue
lt 

gæ
ld

en
de

 te
kn

is
ke

 d
at

ab
la

d 
er

 a
f j

ur
id

is
k 

re
le

va
ns

. F
ar

ve
af

vi
ge

ls
er

 k
an

 fo
re

ko
m

m
e.

 V
er

de
ns

om
sp

æ
nd

en
de

 k
on

ta
kt

er
: w

w
w.

re
m

m
er

s.c
om

/r
em

m
er

s-
w

or
ld

w
id

e

 
1072/02.22 DK


