
Alfix har det ideelle slidstærke 
vandtætningssystem til overfladebehandling 
af beton.

Forlæng konstruktionens levetid

alfix.com

100%
HOLDBAR BETONREPARATION
SLIDSTÆRKT VANDTÆTNINGSSYSTEM TIL OVERFLADEBEHANDLING AF BETON

GODKENDT iht. EN1504NYHED!

Alfix PlaneMix ST 05 Fluid
Binderkomponent til  

Alfix PlaneMix ST 05 svummemørtel

Alfix PlaneMix R4 Rep
Betonreparationsmørtel

Alfix PlaneMix ST 05 
Svummemørtel



• Robust overfladebehandling og vandtætning af terrasser, 
balkoner, garagegulve, gangarealer, bassiner og 
udligningstanke af beton

• Porefyldning/overfladebehandling af ru/forslået/slidt beton i 
lagerbygninger, butikker, værksteder mv.

• Overfladebehandling/vandtætning af eksisterende kældre 
med fugtproblemer, opstigende, sivende udefrakommende 
fugt

• Korrosionsbeskyttelse af armeringsjern

...OG MANGE FLERE!
Kontakt Alfix for  

yderligere information

PLANEMIX ST 05 
Svummemørtel

 � Til alle typer inden- og udendørs betonkonstruktioner,     
f.eks bassiner, søjler og bjælker, gulve og vægge etc.

 � Svummelag for Alfix PlaneMix R4 Rep
 � Klasse R3 efter EN1504-3
 � Effektiv korrosionsbeskyttelse af armeringsstål
 � Bremser effektivt karbonatisering af betonkonstruktioner
 � Inden- og udendørs anvendelse
 � Porefyldning
 � Tyndpudsbelægning på altaner, trapper, ramper mv.
 � Lav kapillarsugning, vandtæt
 � Smidig og let at påføre
 � Primerfri udførelse
 � Lagtykkelse 1 - 5 mm per lag

PLANEMIX R4 REP
Betonreparationsmørtel

 � Til reparation af alle typer inden- og udendørs betonkonstruktioner, 
f.eks bassiner, søjler og bjælker, gulve og vægge mv.

 � Kan indgå i statiske beregninger for bærende konstruktioner
 � Effektiv forsegling af armeringsjern
 � Kloridfri
 � Høj vedhæftnings- og trykstyrke – Klasse R4 efter EN1504-3
 � Meget lav kapillarsugning, maksimal beskyttelse mod vand, 
kuldioxid og klorider

 � Fiberforstærket, minimal dannelse af svindrevner
 � Lagtykkelser fra 5 - 45 mm i én arbejdsgang

PLANEMIX ST 05 FLUID
Polymerdispersion

 � Binderkomponent til Alfix PlaneMix ST 05 svummemørtel
 � Inden- og udendørs anvendelse
 � Øger vedhæftning og styrke på cementbaserede 
pulverprodukter

 � Større modstandsevne mod indtrængende salte, olier, 
kemikalier mv.

Anvendelsesmuligheder

Enhed Varenr. DB-nr.
20 kg 0950 2171356

Enhed Varenr. DB-nr.
20 kg 0945 2171344

Enhed Varenr. DB-nr.
2,5 ltr. 0952 2212848
10 ltr. 0951 2171384

A n s v a r l i g  s t y r k e

+


