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Hydraseal DPM 
 

Viser oppbygging av  HYDRASEAL DPM  

 
 
 
VISER OPPBYGGING AV  DPM HYDRASEAL ETT STRØK  
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Beskrivelse 
To - komponent, løsemiddelfri, 
fukttolererende primer 
 
Bruksområder 
Hydraseal DPM tillater rask installasjon av 
fuktømfintlige gulvbelegg. Benyttes til 
priming av betong med høyt 
fuktighetsinnhold, opptil 100 % RF.. Også 
egnet som primer på " fersk " betong.  
Gulvet må være overflatetørt før påføring av 
Hydraseal DPM. 
 
Fordeler 

• Reduserer byggetid. 

• Vanntett. 

• Meget god heft til betong. 

• Tolererer opp til 100% RF i betongen. 

• Lett å påføre. 

• Kontrastfarge, reduserer fare for 
"helligdager"  

• Løsemiddelfritt. 
 

Farger 
Leveres i to farger, rød som første strøk og 
gul som annet strøk. 
 
Forbruk 
Første strøk, rød,    
0.4 kg/ m2 
annet strøk, gul,  
0.4 kg/ m2) 
 
 
Forpakning 
12,5 kg sett, inneholder Base A og Herder B. 
Blandingsforhold:   A : B = 2,3 : 1 (vekt)  
 
SPESIFIKASJON 
 
Forbehandling 
Slyngrensing, fresing eller diamantsliping. 
Slamhinnen må fjernes for å få en åpen 
støvfri betongoverflate. 
 
 
 

 

Floor finish, carpet or 
vinyl 
 
 
Isocrete 1500 or Isotex 
 
Sand blinding 
Hydraseal DPM 2nd coat 
 
Hydraseal 1st coat 
 
Prepared Base 
 

 
Floor finish, carpet or 
vinyl 
 
 
Isocrete 1500 (if 
required) 
 
Sand blinding 
 
Hydraseal DPM One 
Coat 
 
 
Prepared Base 
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Miksing 
Settene leveres ferdig med rett mengde A og 
B komponent. Ikke del settene. Tilsett Herder 
B til Base  
A spannet. Miks med en saktegående drill 
med skovlevisp/tråvisp i 2 minutter.  
 
Påføring 
Påfør det første strøket (rød) med gumminal 
og etterrull, og la denne herde til den er 
klebefri  
( 7 - 15 timer , avhengig av temperatur). 
Innen 24 timer etter første strøk, påfør annet 
strøk (gul) med gumminal og etterrull. 
Sandavstrø så til full metting.                     
Forbruk ca 2kg/m2) . La deretter denne 
herde.  
 
Dersom ny herdeplast påføres før det har 
gått 24 timer etter påføring av siste strøk 
Hydraseal kan  sandavstrøing utelates. 
 
Anbefalt temperatur i underlaget er 15-25ºC, 
dog ikke under 10ºC. Temperaturen på 
underlaget må overstige ”duggpunktet” med 
3º C under påføring. 
 
 
Videre arbeider 
Halvtørr sement mørtel kan legges direkte i 
den våte / uherdede annet strøk av 
Hydrasealen. 
 
For tidlig legging av banebelegg som tepper 
eller vinyl, Isocrete 1500 eller en lateks primer 
brukes ofte som priming. 
 
For påføring direkte på Peran DPM, må 
limprodusent konsulteres hvorvidt man må ha 
en avstrødd overflate eller ikke. 
 
Temperatur 
Hydraseal DPM må ikke påføres hvis material 

eller underlag er under +10
 o
C. Temperatur 

må ikke falle under  

 5
 o
C I de første 24timer etter påføring. 

 
 
 
 
 

Rengjøring 
Rengjør med Flowsolve cleaner før produktet 
har herdet. 
 
Tekniske data  

  10
 o
C 20

 o
C 

Pot Life  60 min 35 min 
Lett belastning 24 t 18 t 
Full belastning 72 t 48 t 
Fult utherdet 10 dager 7 dager 
 
Porøsitet    
Nil  (Karstner method) 
Heftfashet    
> Større enn betong. 
MVT    
< 5 gms/m2/24 timer 
Fukt / damp gjennomgang  - Uavhengig test  
sertifikat tilgjengelig ved forespørsel. 
 
Lagring  & levetid 
Lagres uåpnet og tørt i 10 - 35

 o
C. Materialet 

kan lagres i 6 mnd.  
 
Helse og Miljø 
Noen av komponentene i dette produktet 
kan være skadelige ved miksing og legging. 
Se de aktuelle HMS datablader , disse kan 
fåes ved henvendelse til Peran AS eller 
Flowcrete Group  
 
Ytterligere informasjon  
Når andre produkter skal benyttes sammen 
med dette materialet må dette sjekkes med 
de teknisk datablad. Dette for å være sikker 
på at de er kompatible med hverandre. 
 
PRODUKTET ER MENT FOR PROFESJONELL BRUK 
 
MERK 
De tekniske anbefalinger og detaljer som 
fremkommer i denne produktbeskrivelse 
representerer vår nåværende kunnskap og 
erfaring om produktene. All overstående 
informasjon må likevel betraktes som 
retningsgivende og gjenstand for vurdering. 
Enhver som benytter produktet må på forhånd 
forsikre seg om at produktet er egnet for tilsiktet 
anvendelse. Brukeren står selv ansvarlig dersom 
produktet blir benyttet til andre formål enn 
anbefalt eller ved feilaktig utførelse. 

 
 
 
 
 
 


