
AQUAFIN-RS300  
2ja þátta hraðþornandi og sveigjanlegt 

ákústunarefni með sementsgrunni  
 
Eiginleikar:     

 samskeytalaus, sveigjanleg þétting 
 til þéttingar á steyptum og múruðum flötum 
 þornar á efnafræðilegan hátt, óháð raka og 

umhverfishita. 
 hröð gegnþornun 
 mjög lítil rýrnum 
 regnhelt, gangþolið og yfirvinnanlegt eftir 3t.   
 andar,  frostþolið og þolið gagnvart sólarljósi 
 þolið gangvart þrýsing 
 þolið gagnvart ætandi efnum skv. DIN 4030 
 hröð gegnþornun 
 nothæft á öll hefðbundin, gönguþolin steypt 

byggingarefni 
 létt og afar þjált í notkun 
 boðið á með kústi eða glattbretti 
 án leysiefna 
 bindst án grunns við mattblautt yfirborð 
 til vatnsþéttingar á mannvirkjum skv. DIN 18195, 

hluta 2, töflu 7 og 8 
 þolið gagnvart sterkum vatnsupplausnum skv. DIN 

4030 
 þolið gagnvart neikvæðum vatnstþrýstingi   
 

Notkunarsvið:     

AQUAFIN-RS300 er notað til þéttingar á mannvirkjum, 
gagnavart vatnsaga og eins undir flísalagnir í blaut-
rýmum og utandyra.  Góð lausn þegar unnið er við 
erfiðar veðuraðstæður, svo sem lágt hitastig og/eða 
mikinn loftraka, því þornun á sér stað á efnafræðilegan 
hátt, óháð raka og umhverfishita, við viss skilyrði allt 
niður í 0

o
 C.  

   
 

Tæknilegar upplýsingar: 

 ÞURREFNI Blautefni 
Grunnur: Sérhæft sement  Polymerþeyta 
Litur: grátt hvítt 
Blönd. hlutföll:    
                    10 kg, fata 2x5 kg, pokar 
eða                      5 kg, fata  5 kg, poki 
 
Blöndunartími:       ca. 3 mín.  
Hitastig vinnuflatar:   +5

o
 C  -  +20

o
 C 

Vinnanlegt:    ca. 45 tími  við +30
o
 C  

Sprungubrúun:  0.4 mm miðað við 3 kg/m
2
, þornað 

Öndunarstuðull :  ca. 1100 µ miðað við 2mm 
Sölueining:  10 kg fata + 2x5kg pokar              
    5 kg fata +  5kg poki    
Geymsluþol:  a.m.k. 6 mán. óopnað, í þurru,            

frostfríu rými   
Þrif: strax, með hreinu vatni. Ef þornað 
 þá með Aquafin-Reiniger 
Eðlisþyngd: þurrefni+ blautefni = 1,27 kg/dm

3
 

 
Efnisnotkun, lágmark 3,0 kg/m

2 

  Þornað 
Gegn gólfraka:   3,0 kg/m

2
 ca.

 
2,0 mm  

Gegn vatni (þrýstingslausu):  3,75 kg/m
2 

ca.
 
2,5 mm  

Gegn vatni (undir þrýsting): 4,5 kg/m
2
 ca.

 
3,0 mm  

 
Þornunarhraði:  

 þolir regn eftir ca. 3-4 klst., eftir góðan þurrk.   
 gangandi umferð eftir 1 dag, létta umferð á 

gúmmísólum eftir 3-4 klst. 
 vatnsaga eftir ca. 3 daga 
 flísalögn eftir ca. 6 klst. 
 
Þornunarhraði miðast við 20

o
C og ca. 60% loftraka 
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Vinnuflötur: 
Steyptir og múraðir fletir. Vinnuflötur verður að vera, 
berandi, laus við skemmdir og holur, hreinn og 

yfirborðið laust við allt sem hindrað getur bindingu 
(mold, olíu, fitu, vax o.þ.h.). Einnig laus við holur og 
sprungur.  
 
Framkvæmd: 
Vinnuflöt á að steinka fyrir fyrstu ákústun, þannig að 
hann sé matt blautur. Mjög ídræga vinnufleti þarf að 
grunna með ASO-Unigrund-K. 
Þurrefninu er blandað út í blautefnið, ekki öfugt, sbr. 
hér að neðan.  
 
Blöndunarhlutföll:  AQUAFIN-RS300 
Hellið ca. 2/3 af blautefninu í hreint ílát. Sáldrið þurr-
efninu útí meðan hrært er uns komin er kekkjalaus 
lögun. Hrært með borvél, ca. 5-700 snún/mín,  í 2 – 3 
mín.  Hellið eftirstöðvum af blautefninu út í og, hrærið 
vel saman. Látið standa í 5 mínútur og að lokum hrært 
vel saman aftur. 
AQUAFIN-RS300 er borið á í 2-3 umferðum, þegar 
efnisþykkt fer yfir 3,5 kg/m

2,
, eða ef útlit skiptir máli.  

Fyrstu umferð má bera á með glattara, en jöfn þykkt 
fæst með því að draga efnið á með 4 – 6mm tenntum 
glattara, sem síðan er jafnað út með slétta kantinum. 
Eins má nota kúst (stífleiki hára svipaður kalkkústi) en 
við síðari umferð(ir) má nota mjúkhærðari kúst (sóp) 
Forðist efnisþykkt umfram 3mm í einni umferð. Hátt 
hlutfall bindiefnis gæti þá orsakað sprungumyndun. 
 
Biðtími milli umferða: 
Bera má síðari umferð á, þegar fyrri umferð er orðin 
það þurr, að hún ekki ýfist upp þegar kústað er á hana. 
Í góðum þurrki er biðtími 2-4 t. Ef verið er að bera 
Aquafin-RS300 á tröppur eða svalir, þar sem útlit skipir 
miklu máli, þá er ágætt að nota fínhærðari pensill (sóp) 
í loka umferðina.  Eins skal hafa í huga, að bera 
síðustu áferð ekki á, ef hætta er á að rignt geti á hana 
innan 12 tíma.  Við það gætu komið hvítir taumar úr 
blautefninu.  Ekki láta þunga hluti með skörpum 
brúnum standa á AQUAFIN-RS300. 
 
Ef svalaílögn er illa sprunginn, þá er fyrst límdur 
trefjadúkur með ADF-Systemkleber og síðan kústað 
yfir með AQUAFIN-RS300. Þannig fæst  mjög örugg 
þétting, jafnvel á sprungum  >1-2mm. 
 
Ábendingar: 
 

 Forðist að bera AQUAFIN-RS300 í sterkri sól og 
miklum hita. Ef um ákústun er að ræða í miklum 
raka í votrými, leitið ráðgjafar.   Mikill vindur, 
samfara miklum þurrki, getur orsakað of hraða 
þornun á skörpum brúnum. 

 Kverkar milli láréttra og lóðréttra flata ber að fylla 
(gera hulkýll) með múr, þar sem blöndunarvatnið 
hefur verið bætt með t.d. Asoplast-MZ. Þetta 
dregur úr þeirri hættu, að vatn komist undir 
ákústunina og frost sprengi efnið síðan af. 

 Verjið ákústun gegn regni fyrstu 4-5 klst. 
 
GISCODE:  ZP1 (hluti A) 
                     D1 (hluti B) 
 
Frekari upplýsingar í símum: 515 4048 & 567 3730 

 

 

 


