
 

S R B 

 
 
 
 
 
 
 
 

ROST        BYGGESYSTEMER 
 

Brochurens oplysninger, anvendelsestekniske råd og anbefalinger, afgives efter vor bedste viden og svarer til vore seneste oplysninger og 
erfaringer, men er i betragtning af de mange mulige anvendelsesformål uforbindende for os. Køber må selv kontrollere, om produkt og 
metode er egnet til det konkrete formål, f.eks. ved at udføre prøver. Vore almindelige salgsbetingelser er gældende. 
Denne brochure erstatter alle forudgående. Den til enhver tid nyeste brochure findes på www.mbprojekt.dk. 
 
Rev. 11.10 

MB Projekt ApS • Mølledamsvej 12 • 3460 Birkerød • Telefon 45 82 03 18 • Telefax 45 82 05 18 
 

Binder WD 91 Nr. 18.0901 
 
 

Anvendelse: 

Binder WD 91 anvendes på lettere trafikerede arealer til 
forsegling og sammenklæbning af mineralsk fyld i fuger. 

Velegnet til fugebredder på 1 - 15 mm i beton- eller natur-
stensbelægninger. 
 
 

Egenskaber: 

Binder WD 91 er et fysiologisk uskadeligt, flydende vand-
baseret dispergeringsmiddel, uden opløsningsmidler. 

I kraft af partikelstørrelsen siver det ind i fugematerialet og 
fordeler sig i hulrummene. 

Når det er tørret danner det et permanent robust lag, der er 
farveløst og vandtæt. Fyldmaterialet forener sig med dette 
lag, hærder og hæfter til stenenes kanter. 

I hærdet tilstand er det temperatur- & frostbestandigt, samt 
vandgennemtrængeligt og elastisk. 

Binder WD 91 er økonomisk som følge af en høj ydelse pr. 
m² og en minimal investering i værktøj og tid, idet hver m² 
kan behandles på få minutter. 

Egnet til mange belægningsoverflader. 

Ingen yderligere behandling er nødvendig. 

Ingen misfarvning af stenoverfladerne ved korrekt påføring. 

Materialet hærder gradvist til gennemhærdning er opnået 
efter 5 døgn. 

Oprensning af fugerne er ikke nødvendig. 

Enkelte sten kan problemfrit tages op, rengøres og sættes 
på plads igen. 
 
 

Bemærk: 

Binder WD 91 er brugsfærdigt, men kan leveres som 
koncentrat der skal blandes 1 : 1 med rent vand.  
 
 

Undergrund: 

Belægningen skal være ren og tør. Efter behov fyldes 
fugerne med tørt materiale inden Binder WD 91 påføres. 
 
 

Forarbejdning: 

Enkel proces: Påføring, skrab af, færdig. 

Binder WD 91 kan påføres med en vandkande med 
spreder eller med en hydraulisk spreder. 

Overskydende materiale kan fjernes med en gulvskraber. 

Påfør ikke væsken i regnvejr eller ved ustadigt vejr, samt 
ved temperaturer under 10 °C. 

Overfladen skal have mulighed for at tørre efter påføringen. 

Ved regnvejr efter påføring skal arealet straks overdækkes 
og afdækkes igen straks efter ophør, så materialet kan 
tørre. 
 
 

Tekniske data: 

Materialebasis: Syntetisk dispersion 

Farve, uhærdet: Mælkeagtig 
 hærdet: Transparent 

Massefylde: Ca. 1 kg/liter 

Forbrug: Afhængig af fugespalter 

 0,8 - 1,8 kg/m² 

Forarbejdningstemperatur: Min. 10 °C 

Forarbejdningstid: Ca. 2 timer ved 20 °C 

Hærdning: 12 - 24 timer afhængigt 
 af vejrbetingelserne 

Emballage: 10, 25 og 125 kg dunk 
 
 

Rengøring: 

Straks efter brug rengøres arbejdsredskaberne med vand. 
 
 

Lagring: 

Mindst 6 måneder ved frostfri opbevaring i ubrudt original-
emballage. 
 
 

Fysiologiske forhold og personlig beskyttelse: 

Se produktets leverandørbrugsanvisning. 


