
AQUAFIN-1K   
Ákústunarefni með sementsgrunni  
 
 
 
Eiginleikar:     
• samskeytalaus, stíf yfirborðsþétting, sem andar 
• til þéttingar á steypta og múraða fleti 
• fljótt regnhelt 
• umhverfisvænt 
• auðvelt í notkun 
• má bera á rakt undirlag 
• andar, mjög frost- og veðrunarþolið 
• má leggja flísar beint á efnið 
 
Notkunarsvið:     

AQUAFIN-1K er almennt notað sem ákústunarefni, til 
þess að þétta steypta og múraða fleti gegn 
vatnságangi og veðrun, svo sem útveggi sökkla og 
gólf og til þéttingar á innveggjum, gegn 
utanaðkomandi raka. Einnig vottað til þéttingar á 
drykkjarvatnsþróm, frárennslislögnum o.þ.h. 
 
Tæknilegar upplýsingar: 

 AQUAFIN-1K   
Grunnur: sandur/sement    
Litur: grátt og hvítt  
 
  

Blönd. hlutföll: 25kg poki á móti  6,7ltr. vayni 
Blöndunartími: ca. 3 mín. (ca. 300 snún/mín) 
Vinnsluhitastig: +5o C  -  +30o C 
Vinnanlegt: ca. 1 tími  við +20o   
Sölueining: 25 kg poki  
Geymsluþol: a.m.k. 12 mán. óopnuð, í 
 þurri geymslu   
Þrif: strax, með hreinu vatni 
Eðlisþyngd: Aq-1K  = 1,85 kg/dm3 
 
Efnisnotkun:  Þornað 
Gegn gólfraka:   3,5 kg/m2 ca. 2,0mm  
Gegn vatni (þrýstinglausu):  3,5 kg/m2 ca. 2,0 mm  
Gegn vatni (undir þrýsting): 4,5 kg/m2 ca. 2,5 mm  
 
Þornunarhraði: 
• þolir regn eftir ca. 3 klst., við góðan þurrk  
• gangandi umferð eftir 1 dag, létta umferð á 

gúmmísólum eftir 3-4 klst. 
• vatnsaga eftir ca. 7 daga 
 
Þornunarhraði miðast við 20oC og ca. 60% 
loftraka.  
 
Vinnuflötur: 
 
Vinnuflötur verður að vera, berandi, laus við 
skemmdir og holur, hreinn og yfirborðið laust við allt 
sem hindrað getur bindingu (olíu, fitu, vax o.þ.h.). 
Má vera rakur. Aquafin-1K  hentar mjög vel til 
yfirborðsþéttingar gegn vatni, á steypu og múr. 
Vinnuflöt er gott að steinka fyrir fyrstu ákústun, 
þannig að hann sé matt blautur.  
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Framkvæmd: 
 
Þurrefninu er blandað út í hreint kalt vatn, ekki 
öfugt.  Heppilegt er að hræra blönduna með 
snigilhræru (ca. 300 snún/mín) uns kominn er 
kekkjalaus, ákústanleg lögun.  Látið standa ca. 3 
mín. og hrært lítillega upp aftur. 
 
Blöndunarhlutföll:  AQUAFIN-1K 
   6,7 ltr. vatn á móti 25 kg AQUAFIN-1K   eða 

eftir rúmmáli, ca. 1 hluti vatns á móti 1,4 
hlutum þurrefnis.  

 
Með því að blanda Asoplast-MZ útí blöndunarvatnið 
má fá seigsterka þéttihúð. Vatn:Asopl.-MZ = 4:1. 
 
Aquafin-1k er borið á í 2 umferðum, ef efnisþykkt 
fer yfir 3 kg/m2. Mjög þurra fleti ber að steinga fyrir 
ákústun.   Fyrstu umferð skal kústað á vinnuflötinn 
með kústi (stífleiki hára svipaður kalkkústi) en síðari 
umferð er kústað þvert á þá fyrri.  
 
Biðtími milli umferða: 
Í góðum þurrki þornar efnið áq  ca. 3 klst. Forðast 
ber að bera meira á í einu en sem svarar 2 kg/m 2 ( 
1 mm þornað). Síðari umferð má bera á, þegar 
kústurinn ýfir ekki lengur fyrri umferð.  
 
Ábendingar: 
 
• Eftir þornun skal halda Aquafin-1k röku í a.m.k. 

24t. Til að losna við vökvum gagnast að kústa 
yfir með Asoplat-MZ (blandað 1:1, vatn:A-MZ) 
þegar ákústunin er orðin gönguheld. 

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

• Verja gegn regni og sterkri sól fyrstu 3 tímana. 
• Mjög þurra fleti ber að steinka fyrir ákústun. 
• Hitastig vinnuflatar og lofthiti má ekki fara undir 

+5oC fyrstu 7 daga eftir ákústun. 
• Breiðið yfir fleti sem ekki á að meðhöndla, svo 

sem rúðugler. 
• GISCODE: ZP1 

 

 

 


