
1,3 kg/l  (±0,01kg/l)

+5    -    +35 °C

6  

1,25 kg

OMEGA PoBit PLUS tætningspasta
OMEGA PoBit PLUS er en sprøjtbar tætningspasta med høj klæbeevne på næsten alle underlag. Tætningen 
kan bruges mod fugtighed ved frit afløbende vand. Det er også muligt at anvende den som sprøjtbar 
dampspærre med funktion som lufttæt lag. På grund af sprøjtepåføringen sparer man besværlig 
rengøring af værktøj, og man kan hurtigt tætne på svært tilgængelige steder. Egnede underlag er 
typiske forhold inden for bygge- og anlægsvirksomhed som f.eks. træ, beton, murværk, træplader, metal 
og fleecebånd. Efter en kort tørretid er materialet regntæt og kan også overpudses eller overklæbes.

Sammensætning Enkomponent vandbaseret bitumentætning

Konsistens pasta

Forbrug 1 kg/m² ved 0,7 mm påføringstykkelse

Rumvægt

Forarbejdningstemperatur

Fordampningstid (håndtør)    timer; helt tør efter 4 dage

Lagring 12 måneder uåbnet, tørt og frostfrit

Farve sort

FÅS I FØLGENDE STØRRELSER

PRODUKTDATA

ANVENDELSE

• Sprøjtbart lufttæt lag

• Tætning mod fugtighed

• Sokkelområde ved træhusbyggeri

• vindueskarm

•  elementer af massivt træ

•  Ydervægområde

•  Gennemføring

•  Slagregn-beskyttelse

Beholder

Materiale Armering af 100 % polypropylenvæv 

Rullebredde 15 cm

Rullelængde 50 m

Fladevægt 110 g/m² 

Kartonindhold 18 ruller

OMEGA POBIT ARMERINGSBÅND

FORDELE

• vedvarende elastisk
• en-komponent
• Opløsningsmiddelfri
• vandtæt
• glat og fugeløs tætning
• hæfter på næsten alle materialer
• Kan overklæbes- og overspartles
• Temperaturbestandig
• UV-bestandig
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ANBEFALET  TILBEHØR

OMEGA PoBit armeringsbånd 

OMEGA PoBit dyser (indhold 6 stk.)

OMEGA PoBit sprøjtepistol
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Forberedelse af underlaget:

Underlaget skal være tørt, frostfrit, rent, fri for olie, fedt, rester af kalk, puds og maling.

Tætning med OMEGA PoBit PLUS tætningspasta:
Bær anbefalet beskyttelsesudstyr (beskyttelsesbriller, åndedrætsmaske). Ryst dåsen godt inden åbning. 
Åbn dåsen og skru dysen til OMEGA PoBit PLUS tætningspasta på. Sæt sprøjtepistolen på og tilslut til 
kompressoren. Åbn derefter dysespidsen. Hold altid dåsen lodret. Kompressortrykket skal være ca. 8 bar. 
Sprøjt væk fra kroppen. Luk straks dysespidsen efter brug og blæs hovedet fri ved en kort betjening af 
aftrækkeren. Skru ved længere sprøjtepauser dysen af, skyl den med vand og luk dåsen med låg, eller 
dysen med klæbebånd.

Ved brug som lufttæt lag eller til fremstilling af en lufttæt tilslutning: Lagtykkelse 0,4 mm (forbrug 
ca. 1 dåse til 2m²);

Ved brug til beskyttelse mod fugtighed og frit flydende vand: skal der udføres en lagtykkelse på 0,8 mm. 
Hvis der ved komponentovergange kan forventes komponentbevægelser, kræves der indlejring af fleece- eller 
klæbebånd.

Ved brug i vandområder: skal der indlejres fleece på hele fladen eller der skal bruges AIRSTOP PLASTO bånd. 
Lagtykkelser, se nedenfor.

Fleeceindlejring: Indlejr og gennemvæd fleecestoffet i den fugtige masse. Tildæk derefter igen hele fladen 
med PoBit. Lagtykkelse: 2 mm (forbrug ca. 1 dåse til 1m²);

Ved brug af klæbebånd: Saml forud med AIRSTOP FLEX klæbebånd eller AIRSTOP PLASTO bånd og 
tildæk hele fladen med PoBit PLUS. Lagtykkelse på bærelag: 0,4 mm ved brug af klæbebånd (forbrug 
ca. 1 dåse til 2m²);

På sandede underlag af beton-, puds og murkværk skal der bruges OMEGA PoBit Primer. Primeren øger også 
styrken på gammelt puds. Overfladerne skal være rene, tørre og fri for løse dele. En forarbejdning af OMEGA 
PoBit Primer er ligeledes mulig fra +5°C.

FORARBEJDNINGSREGLER 
OMEGA PoBit PLUS tætningspasta


