
AQUAFIN-IC   
Ákústunarlögun sem þéttir vegna  

vegna virkni kristalla 
 

 
Eiginleikar:     

 smýgur inn í hárpípugöng í steypu og múr 
 kristallar alltaf virkir 
 má bera á raka fleti 
 króríðfrítt 
 þolir mikinn vatnsþrýsting 
 dregur úr skaðlegum  áhrifum af loftmengun 
 þéttir allt að 0,4mm sprungur  
 prófanir skv. DVGW blöðum W-347 og W-270 
 
 

Notkunarsvið:     

 Til þéttingar á sökklum og kjöllurum, utan sem innan, 
til þéttingar á botnum lyfturýma og stíflugarða. 
 Til þéttingar á(drykkju)vatnstönkum, vatnsstokkum,  
 bílskýlum, jarðgöngum o.fl. 
Ef vatn er “harðara” en ≤ 3

o
 þá þarf að framkvæma 

analysu. 
Til þess að ákvarða virkni steypu skv. DIN-staðli 4030 
þá er hlutfall kalkleysandi kolsýru afgerandi. 
 

Tæknilegar upplýsingar: 

Grunnefni: sandur,sement  + íbætiefni 
Litur: grár,  hvítur 
Eðlisþyngd: 1,1 kg/dm

3 
 

Sölueining: 25 kg poki   
Blöndunarhlutföll: 25 kg AQUAFIN-IC í 6,75-8,0 ltr. 
 af hreinu vatni.

 

Blöndunartími: ca. 3 mín. (ca. 300-500 snún/mín) 
Vinnanlegt: ca. 30-60 mín.  við +23

o
 C  

Vinnsluhitastig: +5
o
 C  -  +30

o
 C 

Þrif: strax, með hreinu vatni annars 
 með ASO-flísahreinsi 
Geymsluþol: a.m.k. 12 mán. Í óopnuðum 

umbúðum og þurri geymslu   
  
 
Efnisnotkun:  Þornað 
Gegn gólfraka:   0,75 kg/m

2
 ca.

 
0,35 mm  

  í 1 umferð 
Gegn vatni (þrýstingslausu):  1,2 kg/m

2
/umf.   ca.

 
0,70 mm  

  í 2 umferðum 
Gegn vatni (undir þrýsting): 1,5 kg/m

2
/umf.   ca.

 
0,80 mm  

  í 2 umferðum 
 
Ekki er tekið tillit til þess, ef yfirborð vinnuflatar er 
hrjúft, sem krefst meira efnis.  
  
Þornunarhraði, við +20 

o
C og 60% loftraka: 

 þolir regn eftir ca. 24 klst. 
 gangandi umferð eftir 5 t. 
 aðfylling að sökklum eftir 3 daga. 
 
Brotstyrkur: 

 eftir 7 daga ca. 18 N/mm
2
 

 eftir 14 daga ca. 21 N/mm
2
 

 eftir 28 daga ca. 25 N/mm
2
 

 

Þol gegn vatnsþrýstingi: 

> 13 kg/cm
2 

  þrýsting/ bakþrýsting 
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Vinnuflötur: 
Vinnuflötur verður að vera, berandi, laus við skemmdir 
og holur, hreinn og með góðri viðloðun. getur bindingu 
(olíu, fitu, vax o.þ.h.). Má vera rakur. Best er að 
vinnuflötur sé lítið eitt hrjúfur, með miklu vatnsuppsogi, 
þannig að efnið gangi vel inn í yfirborðið. Ef yfirborð 
vinnuflatar er mjög slétt (glatt) , þá er nauðsynlegt að 
rífa það upp með þeim búnaði sem hentar, hverju 
sinni. Eins má nota flísahreinsir og gæta þess að skola 
vel á eftir, með hreinu vatni. 
 
1. Öll efni, sem hindrað geta viðloðum , svo sem olíur, 
fita, vax o.þ.h, þarf að þrífa með viðeigandi aðferðum, 
þ.e. sýruþvotti, háþrýstiþvotti eða sandblæstri. 
 
2. Holur, steypuhreiður og skemmdar þenslufúgur þarf 
að fylla/gera við. Sprungur, stærri en 0,4mm, þarf að 
rífa upp, 10 mm til hliðar og 25 mm niður og síða fylla 
með viðgerðarefni. 
 
3. Lekastaði þarf að gera við, t.d. með FIX-10-S. 
 
4. Viðgerðir fari fram með múrviðgerðarefnum, t.d. 
ASOCRET-RN eða ASOCRET-IC. 
 
5. Samskeytafúgum er lokað með þéttiborðum, t.d. 
AS=-Þéttiborða 2000-S og´ákústun með Aquafin-
2K/M.   
 
6. Bestur árangur næst með því að steinka vel með 
hreinu vatni, áður en efnið er borið á. Vinnuflötur á að 
vera rakur  er mjög til bóta, því rakinn opnar leið fyrir 
kristallana og auveldar þeim leið dýpra inn í yfirborðið.  
Forðist loftbólumyndum, þegar efnið er borðið á.  
 
Framkvæmd: 
Þurrefninu er blandað út í blautefnið, ekki öfugt, og 
hreinu vatni bætt við, sbr. hér að neðan.  
 
Blöndunarhlutföll:  AQUAFIN-IC 
Byrjað er á að hella 6,75 –8.0 l. af hreinu vatni í 
blöndunarílátið og þurrefninu síða blandað út í, meðan 
hrært er.  Heppilegur snúningshraði er 300-700 
snún/mín, og hrært er uns komin er jöfn og kekkjalaus 
blanda, sem þægilegt er að kústa á vinnuflötinn. Látið 
stand ca. 3 mín. og hrærið þá aftur upp í efninu. 
Ekki blanda stærri lögun en svo, að hægt sé að bera 
hana á innan 30-60 mín.    
 
 
Aquafin-IC er borið á í 2 umferðum.   
Hægt er að sprauta Aqiafin-IC á vinnuflötinn með til 
þess gerðum búnaði.  
Handkústun: 
Fyrri umferð kústuð á og síðan sú síðari kústuð á 
meðan sú fyrri er ekki þornuð (enn lítið eitt klístruð). Ef 
borið á úti, þá þarf að verja efnið regni í 24t. Eins þarf 
að verja ákústunina gegn sól, vindi og áreiti og til þess 
nota  plastyfirbreiðslu, þar sem því verður viðkomið. 
Ákústuninni verður að halda rakri, t.d. með úðun, í 3 
sólarhringa. 
 
 

 

 

 


