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Latapoxy Waterproof  
Flashing Mortar
Datablad 335 - Jan 2020

1. PRODUKT NAVN
Latapoxy Waterproof Flashing Mortar. 
Epoxy basert membran til tetting rundt metall deler og 
overganger i basseng. 

2. PRODUSENT
LATICRETE Nordic AS
Postboks 165 Kalbakken
0903 Oslo
Telefon: +47 23339000
Internett: www.laticrete.no

3. PRODUKTBESKRIVELSE
Latapoxy Waterproof Flashing Mortar er en epoxybasert 
tre komponent membran, spesielt egnet til metall deler i 
basseng, og som avsluttning rundt Unidrain® sluk. 
Latapoxy Waterproof Flashing Mortar brukes rundt  
avslutninger ved dyser, lamper og sluk i basseng hvor 
andre typer membraner ikke fester. Kan også brukes som 
membran til hele bassenget, hvor det kreves rask framgang. 
Latapoxy Waterproof Flashing Mortar kan vanntestes etter 
kun 24 timer. Produktet er fleksibelt, lett å påføre og sørger 
for raske installasjoner. Latapoxy Waterproof Flashing Mortar 
må dekkes med keramisk flis, naturstein eller tegl innen  
28 dager. Unngå å utsette membranen for direkte sollys 
før påføring av fliser. Kan brukes utvendig og innvendig.

4. UNDERLAG
Metall, betong, smøremembran og fliser.

5. FORARBEID
Underlaget må være rengjort og fritt for støv og fett. Alle 
ujevne underlag må gjøres jevne.Fukt tørre underlag og 
fjern overflødig vann. Påføring av membranen kan bli gjort 
på fuktig underlag. Nystøpt betong må være 14 dager 
gammel før påføring. På PVC underlag ”rub” med 
sandpapir på de steder hvor membranen skal påføres. 
Membranen krever ingen sluk eller rør mansjetter. Fester  
til sluk og rør. 

6. BLANDING
Bland A og B komponentene i ca. 30 sekunder med en 
saktegående drill til det blir en jevn farge. Tilsett 
C komponenten og bland i et minutt til en jevn konsistens.

7. PÅFØRING
Ferdig blandet membran trekkes på underlaget med en 
6 x 6 mm tannsparkel, umiddelbart bruker man flatsiden 
av tannsparkelen til å jevne ut membranen til en flat ove-
flate.Påfør Latapoxy Waterproof Flashing Mortar rundt rør  
gjennomføringer og direkte på røret ca.15 cm opp fra  
gjennomgangen. I alle hjørner påføres Latapoxy Waterproof 
Flashing Mortar 20 cm opp på vegg og ut på gulv. 

8. FARGE
Latapoxy Waterproof Flashing Mortar er hvit for lett  
indikasjon av korrekt påført mengde.

9. MATERIALFORBRUK
Ca. 2.0 kg/m2 eller til ca. 4.2 m2 pr. spann.

10.EMBALLASJE
8 kg spann.

11.LAGRING
Tåler ikke frost.
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12. TEKNISKE DATA 
LATAPOXY WATERPROOF 
FLASHING MORTAR

Produktidentitet 
Konsistens 
Egenvekt 
Farge 
Brennbarhet 
Lagring 

Bruksegenskaper
Materialforbruk 
 
Brukstemperatur 
Tørketid ved +20ºC 

Sluttegenskaper
Tid for direkte 
vannpåkjenning 
Bruddforlengelse 
Vedheft til syrefast stål 
Vedheft til kobber

 

Pasta 
1.56 
Hvit 
Nei 
2 år. Frostfritt. 
 
 
Ca. 2,0 kg pr. m2. 
Ett spann rekker til ca: 4,2 m2 
+ 10ºC til + 32ºC 
Ca. 16 timer 

 
24 timer 
 
30.0 % 
1.54 Mpa 
1.15 Mpa


