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InfraRoof 
Mastic

Tätningsmassa för reparation av sprickor 
och skarvar i befintlig takpapp.

Version tekniskt datablad: 2018-11-01

Typ och egenskaper: InfraRoof Mastic är ett högelastiskt bitumenbaserat spackel som är resistent mot 
icke-oxiderande syror. Det innehåller stabiliserande tillsatser samt tillsatser som för-
hindrar sedimentering..

 

Användningsområden: InfraRoof Mastic används för att laga/foga horisontella ytor såväl som vertikala ytor 
(isoleringens avslutning). Det har god gripförmåga på betong, järn och förhydrings-
papp. InfraRoof Mastic kan användas för att laga/foga anslutningen av tak och skor-
stenar m.m.

 InfraRoof Mastic används också framgångsrikt för vattenisolering i vattenuppsam-
lingstankar. Vid applicering på betong, murverk och gips ska en primerbeläggning 
appliceras med InfraRoof Primer.

 
 

Fördelar: • Redo för omedelbar användning 
 • God vidhäftning på mineraliska och bituminösa underlag  
 • Ekonomiskt och kostnadseffektivt tack vare enkel utrustning och applicering 
 • Den behandlade ytan blir sömlös och fogfri – vattenisoleringen är monolitisk  
 
 

Produktdata i  korthet: Typ bitumenbaserat spackel
 Bas bitumen, lösningsmedel, tillsatser
 Lösningsmedel testbenzin
 Färg svart
 Densitet 1,20-1,30 g/cm³
 Konsistens degliknande
 Applicering med spackelspade
 Mjukpunkt 170° C
 Temperaturstabilitet 70° C, 2 timmar, ej rinnande
 Hållfasthet vid 4° C ingen krackelering
 Vattentäthet 0,5 bar, 8 timmar vattentät
 Sprickbildning 0,5 – 2,0 var helt täckt
 Förvaring ej frostkänsligt
 Rengöring InfraRoof Cleaner
 Enligt industriell säkerhetsförordning Brännbar  
	 Halt	av	flyktiga	organiska	ämnen	(VOC)	 <	200	g/l

 InfraRoof Mastic är ett spackel baserat på högelastisk bitumen med högkvalitativa 
organiska tillsatser och redo för omedelbar användning. Det har mycket goda vatten-
isolerande egenskaper, även mot tryckvatten enligt AIB DS 835
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Basberedning: För att säkerställa bättre gripförmåga på betong, murverk och gips används InfraRoof 
Primer som primerbeläggning. 

Hantering: InfraRoof Mastic appliceras kallt vid temperaturer över +10° C, men kan även använ-
das vid temperaturer ända ned till –5° C. InfraRoof Mastic är formbar under applice-
ring och appliceras antingen med en murslev eller en spackelspade (spatel). Skiktets 
tjocklek kan vara upp till 5 mm.

Förbrukning: Ca 1,25 kg/m² för en skikttjocklek på 1 mm
 Ca 12 m från en tub vid fogdimensioner på 5 x 5 mm

Lagring: Lagringsperioden är minst 12 månader i sluten originalförpackning. 
 Produkten är inte känslig för frost.

Förpackningsstorlek: 310 ml behållare 20 behållare i en kartong

Hälsoskydd vid arbete  Förvaras oåtkomligt för barn. Rök, ät eller drick inte under arbete. Sörj för god
och brandskydd: luftventilation under arbete! Se de tekniska reglerna för farliga ämnen, TRGS. Endast 

brandfarligt	och	farligt	för	miljön	i	flytande	tillstånd.	Håll	borta	från	öppen	låga.	Efter	
att	lösningsmedlet	har	avdunstat	finns	det	ingen	risk	för	miljön.	Bitumenfilmen	är	inte	
farlig för människa eller miljön. 

Avfallshantering: Endast tomma behållare får kasseras. Produktavfall bortskaffas enligt riktlinje nr. 
080409* (lim och isoleringsmaterial som innehåller organiska lösningsmedel eller 
andra farliga produkter)..

Anmärkning: Detta datablad ersätter och upphäver all tidigare teknisk information om produkten. 
Uppgifterna har sammanställts enligt senaste användningstekniska rön. Beakta dock 
att avvikelser från det i databladet angivna arbetssättet kan vara nödvändiga, bero-
ende på byggprojektets tillstånd.   

	 Om	ingenting	fastställts	i	separata	avtal,	är	informationen	i	databladet	inte	bindande	
och utgör inte heller en överenskommelse om produktens beskaffenhet. Vi förbehåller 
oss rätten att när som helst utföra ändringar i detta datablad förekommande informa-
tion. Vi rekommenderar vår webbsida www.infracare.se för information om ändringar. 


