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Modern Betong

Lösningsmedels fri membranhärdare för betong

Masterkure 112 är en färdigblandad membranhärdare som skyddar nygjuten betong mot för tidig uttorkning och 

plastiska krympsprickor. Den vaxbaserade lösningen lägger sig som ett lock över betongen vilket hindrar vattnet från 

att avdusnsta och förbättra den hårdnade betongens hållfasthet och beständighet. Masterkure 112 är till för golv där 

man ställer krav på minimal sprickbildning, miljö och estetik. Man kan använda Masterkure 112 på både vertikala 

och horisontella ytor  som golv, flygfält, fasader, broar och fundament eller andra konstruktioner med höga krav på 
ytskiktets egenskaper. Mastekure 112 innehåller inga lösninsmedel vilket gör den lämplig att använda även i dåligt 

ventilerade utrymmen.

Produktgaranti
Denna produkt är tillverkad och kvalitetskontrollerad av en ISO 

9001-certifierad fabrik. Garanti gäller för produktens funktion un-

der förutsättning att den används enligt Modern Betongs tryckta 

föreskrifter.

Tekniska data 
Färg och form Lysande gul vätska

Densitet vid 20
o
C 0,995 kg/liter

Viskositet ca 10 cps (mPas)

Löslighet Vatten

Temp. vid läggning ej under +5
o
C

Lagringstid 12 månader

Fogning Rekommenderas

Applicering

Rör om före användning. Applicera Masterkure 112 så 

snabbt som möjligt efter gjutning. För avformade ytor ska 

man applicera snarast efter formgivning. 

Masterkura kan appliceras med roller eller med en spruta. 

Om ytan hunnit torka ska den återfuktas med vatten in-

nan man applicerar Masterkure 112. För val av lämplig 

sprututrustning kontakta Modern Betongteknologi. 

Torktid: 1-2 timmar

Rengör alla verktyg med vatten direkt efter avslutat ar-

bete.   

MASTERKURE 112

Egenskaper

Vaxbaserad och lägger sig som en vit film över beton-• 
gen för att föhindra vätskan från att avdunsta. 

Betongen behåller fukten under första dygnen efter • 
gjutning vilket ger en hård yta fri från plastiska krym-

sprickor. 

Innehåller inget lösningsmedel • 
Beroende på väder och andra miljöpåverkan kommer • 
filmen att försvninna inom 3-4 veckor då betongen är 
fullkomligt härdad. 

Vattenbaserad och går att skura bort .• 

Atgång

Täckförmåga: 5-7 m
2
/liter 

Hantering 

Mastekure 112 är vattenbaserad och är ej hälso- eller 

brandfarligt. Produkten får inte tömmas i avloppet. För 

övrig information se separat varuinformation. 

Förpackning och lagring

Mastekure 112 leveras i 25 liters dunkar eller i 200 lit-

ers fat. Lagras i tempersturer över 0
o
C. Lagringstid 12 

månader i orginal förpackning.  


