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• Drag av det bruna skyddspappret.

• Lägg SynkoFlex® på betongytan med den transparenta skyddsplasten uppåt.

• Tryck ned SynkoFlex® 5-10 mm i betongen.

• SynkoFlex® skall monteras i obruten följd. Det är viktigt att längderna trycks ihop ordentligt med minst 30 mm 

överlapp. Upplevs SynkoFlex® hård, kan man med fördel använda sig av en varmluftspistol för att värma upp den 

lokalt i samband med att längderna trycks ihop.

• När betongen har härdat skall SynkoFlex® sitta fast i betongen.

• SynkoFlex® tål att ligga utomhus tills kommande gjutning, i upp till tolv veckor.

• Före nästa gjutning - Drag av det transparenta skyddsplasten!

SynkoFlex® Montageanvisning
Färsk betong

När SynkoFlex® läggs i färsk betong skall primer inte användas.

Generellt skall SynkoFlex® placeras mitt i gjutfogen. Minst 50 mm täckskikt.

SynkoFlex® läggs i den färska betongen i samband med gjutning.

SynkoFlex® Vattenspärr är smidigast att arbeta med när den håller en temperatur på 20-25°C.
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SynkoFlex® Vattenspärr är smidigast att arbeta med när den håller en temperatur 
på ca 20-25°C.

SynkoFlex® Vattenspärr
Montageanvisning på härdad betong och genomföring

• Montageanvisning på härdad betong

• Generellt skall SynkoFlex® ligga mitt i arbetsfogen. Minst 50 mm täckskikt.

• Betongytan skall vara ren och fri från damm och betongrester. Betongytan skall även vara fri från 
rimfrost och stående vatten.

• Prima ytan ca 6-7 cm brett. Därefter skall primern (SE35010200) torka och bli klibbfri. 
Torktid: 2-4 h vid 20°C.

• Avlägsna det bruna skyddspappret. SynkoFlex® skall vara formbar med händerna. Upplevs SynkoFlex® 
hård, kan man med fördel använda sig av en varmluftspistol för att värma upp den.

• Tryck fast/valsa ut SynkoFlex® med tryckrulle (SE35010302) till en breddökning av 2 cm.

• Inget hålrum får förekomma mellan SynkoFlex® och primern! Överlappa 3-4 cm i skarvarna och tryck 
ihop längderna noggrant.

• Avlägsna den transparenta skyddsplasten före nästa gjutning.

• Montageanvisning vid genomföring (plast eller stål)

• Ytan skall vara ren och fri från damm och betongrester. Därefter ruggas ytan upp med exempelvis grov 
slipduk.

• Prima ytan ca 6-7 cm brett. Därefter skall primern (SE35010200) torka och bli klibbfri.
Torktid: 2-4 h vid 20°C.

• Avlägsna det bruna skyddspappret. SynkoFlex® skall vara formbar med händerna.
Upplevs SynkoFlex® hård, kan man med fördel använda sig av en varmluftspistol för att värma upp den.

• Tryck fast/valsa ut SynkoFlex® med tryckrulle (SE35010302) till en breddökning av 2 cm.

• Inget hålrum får förekomma mellan SynkoFlex® och primern! Överlappa 3-4 cm i skarvarna och tryck 
ihop längderna noggrant.

• Avlägsna den transparenta skyddsplasten före gjutning.




