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MASTERSEAL 550  2-KOMPONENT FLEXIBEL 
(Baralastic)     VATTENTÄT BELÄGGNING 
 
 
Produktbeskrivning    
MASTERSEAL 550 är en 2-komponent flexibel, 
vattentät, diffusionsöppen cementbaserad 
beläggning.    
 
Användningsområde    
MASTERSEAL 550 används som vattentät och 
skyddande beläggning på betong, t.ex: 
• vattenbassänger, vattentankar 
• skydd av bropelare och kantbalk 

  
 
Fördelar 
• Vattentät     
• Bra vidhäftning till betong, stål, glas och trä 
• Diffusionsöppen    
• Flexibel     
• Utmärk resistens mot frost och vägsalt

      
Användning och förberedelser  
För att resultatet skall bli bra krävs att ytan är 
rengjord från smuts från smuts och damm, och 
att gammal betong är ersatt med 
reparationsbetong t.ex Emaco S88C. 
       
Blandning     
Blanda endast hela satser, med maskinell 
utrustning.     
Blanda c:a 3-4 minuter tills att massan är 
homogen och fri från klumpar.  
  
 
Applicering 
MASTERSEAL 550 kan appliceras med roller, 
spruta, pensel, borste eller för horisontella ytor 
med en tandad spackel. För vattentäta ytor skall 
MASTERSEAL 550 påföras i minst 2 lager med 
en sammanlagd tjocklek på minst 2 mm. Det 
andra lagret påföres när det första lagret har 
torkat.  
 
Potlife/öppethållande 
C:a 30 minuter vid +20oC. 
 
Åtgång 
Åtgången är beroende av underlagets struktur, 
därför kan mängden variera. Applicering med 
borste eller pensel: 1-1,5 kg/m2 per lager. 
Applicering med spackel: 0,5 kg/m2. 
MASTERSEAL 550 skall alltid appliceras i minst 
2 lager. 
 
 
 

 
Härdning 
MASTERSEAL 550 skall skyddas mot direkt 
solljus och mot vind. MASTERSEAL 550 kan 
beträdas och övermålas efter 16 timmar och 
utsättas för slitage efter 3 dagar. Fullt härdad är 
MASTERSEAL 550 efter 7 dygn. Detta vid  
+ 20oC. 
 
Tekniska data     
 
  

A-komp B-komp Blandad 
produkt 

Färg:* 
 . 

vit grå grå 

Form: 
 
  

vätska  pulver   

Blandnings 
förhållanden: 

10 l vätska för 26 kg 
pulver 

36 kg 

Minimal 
applicerings 
temperatur: 

  + 5oC  

Densitet:   1,9 kg/ 
liter 

Färg på 
härdad  
produkt  

  ljus grå 

*Vit färg kan fås på begäran. 
 
Förpackning 
Sats à 36 kg 10 kg dunk A komponent  
         26 kg säck B komponent 
 
Hantering 
MASTERSEAL 550 innehåller portlandcement 
vilket innebär att den efter blandningen är 
frätande. 
Använd lämplig skyddsutrustning I övrigt 
hänvisas till separat varuinformation. 
 
Produktgaranti    
MASTER BUILDERS produkter är tillverkade under 
noggrann kontroll för att ge bästa kvalitet. Garanti 
gäller för produktens funktion under förutsättning 
att den används enligt våra tryckta anvisningar.   
 

Modern Betong 
Sjöflygvägen 44, 183 62 Täby 
Tel: 08-756 01 00 •  Fax: 08-756 83 44 
www.modernbetong.se •  mbt@modernbetong.se 
     
  


