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• Bildar en läckagefri gjutskarv.
• För konstruktioner över och under 
mark.
• Expanderar inte vid kontakt med vatten.
• Binder mot de flesta material.
• Påverkas inte av växelzoner, vått res-
pektive torrt.
• Testad hos Vattenfall Research &
Development AB.

Ett självhäftande fogband med fullgod 
beständighet mot ett brett spektra
kemikalier, inklusive bl.a. bensin, diesel, 
diverse oljor, flygbränsle m.m.
HyDraflex FR är designat för att ge täta 
gjutfogar vid konstruktioner där det
finns stor risk för exponering av bl.a.  
petroleumprodukter.

TEKNISKT DATABLAD - HYDRA FLEX FR

FÖRDELAR

CE-märking

Produkten är inte underlagt någon harmoniserad 
europeisk standard och skall därför inte CE-märkas 
mht. Byggevaruförordningen per 1. juli 2013.

Förvaring

Förvaras torrt. 

A) Monteras till sin halva höjd direkt i den färska betongen i första
gjutningen.

B) På härdad betong ska bandet monteras med primer. Rengör betongytan
förslagsvis med stålborste, applicera primer, låt torka,
tryck tätbandet mot den primade ytan, ta av skyddspappret innan
nästa gjutning.

HyDra Flex FR (Fuel Resistant) är ett icke-svällande tätband som är utformat för 
att täta gjutfogar och elementfogar utsatta för vatten, bensin, diesel, oljor och 
andra petroleumrelaterade ämnen.

HyDra Flex FR är för tätning över och under marken, för betongkonstruktioner 
med litet täckskikt, för tätning mellan prefabelement och mellan gammal och ny 
konstruktion. Det finns inga speciella krav för betongtäckskikt.

Montering

Tätband HyDra Flex kan monteras på två olika sätt:

Material       Klassificering
Bensin A
Jetbränsle, A  A
Jetbränsle, JP-4   A
Jetbränsle, JP-8   A
Paraffin   A
Motorolja  A
Växellådsolja  A
Bromsvätska  B
Matolja A
Mineralterpentin A

Kemikalieresistens

Material    Klassificering
MEK Olja  C
Metylbensen  C
Trikloretan  C
Alkohol A
Kylarvätska  A
Avisningsvätska   A
Rengöringsmedel A
Insektsmedel  A
Gödsel A
Akrylsyra  C

A = Ingen påverkan
B = Viss påverkan, beroende på koncetration
C = Bryts ned, rekommenderas ej




