
 

Instruktion i anvendelse 
Komposit vandtætning med MB FL 2K 



1) Forbered underlaget 
Forbered udvendige underlag, så de har den 
nødvendige hældning. Lav eventuelt et udjæv-
ningslag ved hjælp af egnede produkter, f.eks. 
Betofix R4 EM som skrå afretningslag. 
Absorberende mineralske underlag primes 
med Remmers Kiesol MB, der påføres med  
rulle eller bred børste. Undgå at pytter dannes. 
Påfør yderligere vandtætningsmaterialer, når 
primeren er tør. 

2) Bland materialet 
Pulveret og den flydende komponent skal  
blandes sammen i forholdet 1:1 og omrøres. 
Hæld først den flydende komponent ud og rør 
kort. Tilsæt derefter pulverkomponenten og 
bland i 3 minutter, indtil massen er homogen. 

3) Påfør skrabelaget 
MB 2K FL påføres som et skrabelag der  
udjævnes med den skarpe side af værktøjet. 

4) Første vandtætningslag 
Påfør første lag Remmers MB FL 2K på den 
forberedte overflade. Minimum lagtykkelse = 
1 mm. 



5) Integrer fugebånd 
I overgangsområder og samlinger indklæbes 
systemfugebåndet fra Remmers Tape VF-
serien i vandtætningslaget, mens det stadig 
er vådt, og sørg for, at der ikke er rynker. 
Alternativt kan fugebåndet også indklæbes 
først. 

6) Andet vandtætningslag 
Når det første vandtætningslag er tørt, påfø-
res det andet lag Remmers MB FL 2K. Det an-
det vandtætningslag skal helt dække det ind-
lejrede fugebånd. 
Samlet minimum tørlagstykkelse > 2 mm 

7) Påfør klæbemørtel 
Når vandtætningen er helt tør (ca. 4 timer, 
afhængig af vejrforholdene), påføres Rem-
mers MB FL 2K med en passende tandspartel. 
Vi anbefaler at bruge Remmers Extra glatte-
spartel. 
Fliserne skal lægges, før der begynder at dan-
nes et skind på MB FL 2K. Påfør ikke oversky-
dende materiale. 

8) Læg fliserne 
Læg fliserne på den friske klæbemørtel, og 
sørg for, at der ikke er hulrum. 
Til udendørs brug anbefaler vi påføring med 
buttering-floating metode. 



9) Fugning 
Når overfladen er tør nok til at modstå gang-
trafik (ca. 4 timer, afhængig af vejrforholde-
ne), fuges der med MB FL 2K. 
Samlinger skal være tørre. 
Tryk materialet ind ved hjælp af en epoxy fu-
gebræt. Arbejd på ét lille område ad gangen, 
så der ikke dannes genstridige mørtelaflejrin-
ger på fliserne. 

10) Første rengøring 
Brug en grov rensepude og varmt vand til at 
rense overfladen. Tryk rensepuden grundigt 
på rillerne i vaskekarret, så den ikke indehol-
der overskydende vand. 

11) Slut rengøring 
Rengør med et svampebræt og klart, varmt 
vand. Ved rengøring af store overflader kan 
det være nødvendigt at skifte vandet flere 
gange. Striber og klæbende materiale kan 
fjernes efter ca. 24 timer ved brug af Rem-
mers Clean FL. Fortynd produktet med vand, 
påfør på overfladen og lad det stå i ca. 10 mi-
nutter. Tør om nødvendigt overfladen af med 
den grove rensepude og brug svampebrættet 
til at tørre overskydende rengøringsmiddel 
op. Skyl overfladerne med rent vand. 



Produkter der anvendes 

MB FL 2K 
3 i 1 komposit vandtætning 
Kombinerer vandtæting, fliseklæb og fuge-
masse i et produkt. 
Art. nr.: 3001 

Kiesol MB 
Special primer 
Art. nr.: 3008 

Betofix R4 EM [Basic] 
Fiber forstærket PCC I (RM) 
Betonerstatningsmørtel til reparation af 
betonkonstruktioner /afretningsmørtel 
Art. nr.: 1086 

Tape VF 120-serien 
Stofbelagt premium fugebånd af høj kvali-
tet fremstillet af NBR 
Art. nr.: 5071 (fugebånd 120 mm x 10 
m/50 m) 
5073 (udvendigt hjørne) 
5074 (indvendigt hjørne) 



Fugebræt 
Syrefast 12 mm fint gummibræt med affa-

sede kanter, mål: 260 x 100 mm 

Art. nr.: 4084 

Ekstra glattespartel 

Blødt greb, CS60 murskeblad, med kærv 

Art. nr.: 4225 (6 mm 

4226 (8 mm) 

4227 (10 mm) 

Lagtykkelse spartel 

Rustfast, med træhåndtag 

Art. nr.: 4000 (3 mm) 

4108 (2,5 mm) 

4105 (2 mm) 

Grov rensebræt 

Holdbar og høj kvalitet, mål: ca. 254 x 117 

mm 

Art. nr.: 4134 (holder) 

4239 (grov/aggressiv pude) 

Gul svampebræt 

30 mm kvadratisk skåret hydrosvamp, mål: 

280 x 140 mm, håndtag med blødt greb 

Art. nr.: 4936 
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