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EG Masterseal  
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BESKRIVELSE 

MasterSeal P 770 er en 2-komponent primer basert på Xolutec®-teknologi som trenger godt inn i underlaget og 

forbedrer vedheft for de påfølgende MasterSeal-systemene, f.eks. MasterSeal 7000 CR. 

 

Bruksområder 

MasterSeal P 770 brukes som primer på mineralske underlag for MasterSeal-systemer. En primer forbedrer 

vedheft og forhindrer dannelse av porer eller blemmer i det etterfølgende herdede belegget. 

 

Fordeler 

• Lav viskositet 

• Enkel å behandle 

• Utmerket penetrasjon 

• Forsegler porer og kapillærer 

• Fukttolerant: Kan påføres på overflater med høy restfuktighet 

• Utmerket vedheft til underlaget 

• Inneholder ikke løsemidler 

• Høy diffusjonstetthet mot vanndamp. 

 

GODKJENNINGER OG SERTIFISERINGER 

CE-sertifisering som primer for MasterSeal M 790 i systemet MasterSeal 7000 CR i henhold til EN 1504-2. 

 

BEHANDLINGSMETODE 

(a) Forbehandling av overflaten 

Alle underlag (gamle og nye) skal være solide, tørre og fri for sementslam og løse partikler, samt fri for olje, fett, 

gummimerker, malingsrester og annen vedheftshindrende forurensning. 

Betong: Overflaten bør forbehandles med sandblåsing, høytrykksspyling eller annen egnet mekanisk behandling. 

Etter forbehandling skal betong og andre sementbaserte underlag ha en heftstyrke på minst 1 N / mm2. 

Svært grove/ujevne overflater på vegger bør før påføring avrettes med egnet avrettingsmørtel, f.eks. 

MasterEmaco N 5100 FC. Passende reparasjoner eller avretting bør utføres på gulv. 

Hjørnene mellom gulv og vegg avrundes med et egnet produkt som f.eks. MasterSeal 590, MasterSeal P 385 Part 

D eller MasterEmaco S 5440 RS. Underlaget skal være synlig tørt - det er ingen grenseverdi for restfuktighet. 

Underlagets temperatur må være minst +5 °C og maksimalt +35 °C. Temperaturen på underlaget må være minst 

3 ° C over duggpunktet. 
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(b) Blanding 

MasterSeal P 770 leveres i pakkeenheter med komponentene ferdigpakket i riktig blandingsforhold. Hell hele 

innholdet av komponent B i beholderen med komponent A og bland med et saktegående drill (ca. 400 rpm) i 90 

sekunder. Skrap sidene og bunnen av beholderen flere ganger for å sikre at alt materiale er inkludert. Hold 

mikserbladene nedsenket i materialet for å forhindre at det dannes bobler. 

Bland kun hele emballasjeenheter og ikke bland manuelt .  

MERK: ubrukt blandet materiale kan føre til  høy varmeutvikling i  bøtta.  Bruk alltid alt blandet 

materiale og før brukstiden utløper.  

 

c)  Behandling 

Etter blanding, påfør MasterSeal P 770 på det forbehandlede underlaget med en pensel eller rull. 

Omgivelsestemperaturen samt temperaturen til materialet og underlaget påvirker herdetiden til materialet. 

Ved lave temperaturer er de kjemiske reaksjonene forsinket. Derfor utvides også brukstid, åpningstider og 

herdetider. Ved høyere temperaturer akselereres de kjemiske reaksjonene, og brukstid, åpentid og herdetid 

forkortes tilsvarende. For å oppnå fullstendig herding må ikke materialet, underlaget og 

bearbeidingstemperaturen falle under minimumstemperaturen. Temperaturen på underlaget må være minst 3 ° 

C over duggpunktet. 

MasterSeal P 770 tørker til en intens, gjennomsiktig film (innen 5 timer ved 20 °C). Hvis det er hull som ikke 

dekkes av primeren, må et nytt lag primer påføres. 

Vent minst 5 timer (ved 20 °C) før du påfører MasterSeal-systemer og maksimalt 48 timer. 

 

ETTERBEHANDLING OG RENGJØRING 

Verktøy kan rengjøres med løsemiddel så lenge materialet ikke har herdet. Hvis materialet er herdet, kan det 

bare fjernes mekanisk. 

 

DEKNINGSGRAD 

Forbruket til MasterSeal P 770 er mellom 0,2 og 0,4 kg/m2. 

Disse forbruksverdiene er teoretiske og kan variere avhengig av sugeevnen og ruheten til underlaget. Det er 

viktig å gjennomføre forsøk på byggeplassen for å vurdere nøyaktig forbruk. 

 

POTLIFE 

Ca. 20 minutter ved omgivelses- og underlagstemperaturer på 20 oC. 
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EMBALLASJE 

MasterSeal P 770 er tilgjengelig i 5 kg og 9 kg kombiemballasje. 5 kg sett: 2,2 kg komponent A og 2,8 kg 

komponent B 9 kg sett: 4 kg komponent A og 5 kg komponent B. 

 

FARGE  

Hvit / elfenben. 

 

OPPBEVARING 

MasterSeal P 770 oppbevares tørt og ved temperaturer mellom 10 °C og 25 °C i originalbeholdere. Beskyttet mot 

frost. Må ikke oppbevares permanent ved temperaturer over +30 °C. 

 

LAGRING VARIGHET 

Under disse forholdene er holdbarheten 12 måneder for begge komponentene. 

 

MERKNAD 

Må ikke behandles ved temperaturer under + 5 ° C eller over + 35 ° C. 

Over tid kan komponent A skille seg - dette er ikke en produktfeil og materialet kan enkelt rehomogeniseres ved 

å blande. 

• Ikke tilsett løsemidler eller andre komponenter til MasterSeal P 770-blandinger. 

• MERK: ubrukt blandet materiale kan føre til høy varmeutvikling i bøtta. Bruk alltid alt blandet materiale 

fullstendig og før brukstiden utløper. 

 

HÅNDTERING OG TRANSPORT 

Ved bruk av dette produktet må de vanlige sikkerhetsreglene for håndtering av kjemiske stoffer følges. Du må 

for eksempel ikke spise, røyke eller drikke under arbeidet, og du må vaske hendene når du tar pause eller når 

arbeidet er ferdig. Ytterligere informasjon om håndtering og transport av dette produktet finnes i 

sikkerhetsdatabladet. 

Avhending av produktet og emballasjen/beholderne må gjøres i samsvar med gjeldende lokal lovgivning. 

Ansvaret for dette ligger hos den siste eieren av produktet. 

 

MAL-kode 

Comp. A: MAL-kode (1993): 0-4  

Komp. B: MAL-kode (1993): 1-3  

MAL-kode bruksklar blanding: 00-4 
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Egenskap Standard Enhet Data 

Tetthet i blandet materiale                          Komponent A 

                                                               Komponent B 

                                                    Blandet 

EN ISO 2811-1  
 

g/cm3  
 

ca. 1,25  

ca. 1,17  

ca. 1,2  

Viskositeten til det blandede materialet  Komponent A 

                                                              Komponent B 

                                                    Blandet 

EN ISO 3219  
 

mPas  
 

ca. 1.140  

ca. 125  

ca. 650  

Blandingsforhold (volum B:A) - - 1,34 : 1  
 

Behandlingstemperatur (substrat og materiale) - - +5 til +35 

Maksimal fuktighet i underlag (under påføring) - - Ingen grense men underlaget må 

være synlig tørt 

Maksimal relativ luftfuktighet (under påføring): - - Ingen grense, men ingen kondens av 

vann på overflaten. 

Pot life                                                             ved +5 °C  

                                                                         ved +10 °C  

                                                                         ved +20 °C  

                                                                         ved +30 °C  

 minutter ca. 30  

ca. 25  
ca. 20  

ca. 10  

Ikke-klebende                                                ved +20 oC  
 

 timer Ca. 5 

Klart for fotgjengertrafikk / neste lag        ved +10 °C  

                                                                         ved +20 °C       

                                                                         ved +30 °C  

 timer min. 11  

min. 5  

min. 2  
 

Maks ventetid innen påføring av nytt lag  timer Maks 48 

Fullstendig herdet                                        ved +10 °C  

                                                                        ved +20 °C  

 døgn 7 

5 

TEKNISKE DATA 
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Merk: Verdiene er målt ved 21 ° C ± 2 ° C og 60 % ± 10 % relativ fuktighet med mindre annet er angitt. Høyere 

temperaturer og/eller høyere luftfuktighet kan forkorte herdetidene og omvendt. De oppgitte tekniske dataene 

er statistiske og kan ikke betraktes som garanterte minimumsverdier. Toleransene er de som er beskrevet i de 

tilsvarende ytelsesspesifikasjonene. 

 

MER INFORMASJON 

Vi er tilgjengelig i forbindelse med spørsmål og konkret veiledning til våre produkter og løsninger. For ytterligere 

informasjon kontakt EpoxyGrossisten på tlf.: +47 953 38 090. 

Med forbehold om endringer og trykkfeil. 

 

Alle anbefalinger om bruk av våre produkter gitt skriftlig, muntlig, eller basert på testresultater er å anse som råd gitt med bakgrunn 

i nåværende kunnskap om produktene. En potensiell kunde eller bruker av produktene er selv ansvarlig for å teste og godkjenne det 

aktuelle produkt for sin applikasjon eller spesielle bruksområde.  

Fullstendig herdet                                        ved +10 °C  

                                                                        ved +20 °C  

                                                                        ved +30 °C  

 døgn 7 

5 

2 

Glasskonverteringstemperatur etter 28 dager DS/EN 12614  
 

°C  
 

109  

 

Vedheft til betong etter 7 dager                ved +5 °C  

                                                                        ved +20 °C  

                                                                        ved +30 °C  

DS/EN 1542  
 

N/mm2  
 

> 4,0  

> 4,0  

> 4,0  

 

Vedheft (etter 7 dager) til helglansede fliser 

 - Glaserte fliser 

 - Ikke-glaserte fliser 

Baseret på  EN 1542  

 

N/mm2  

 

>2,0  

>5,0  

>2,5  

Vedheft i kombinasjon med påfølgende lag av  

- MasterSeal M 790 (Xolutec®) 

- MasterSeal M 310 (epoksy) 

- MasterSeal M 336 (epoksy-polyuretan) 

- MasterSeal M 391 (epoksy) 

- MasterSeal M 689 (polyurea, varmspray) 

- MasterSeal M 808 (polyuretan) 

- MasterSeal M 811 (polyurea hybrid, varmspray) 

DS/EN 1542  
 

N/mm2  

 

 

> 2,5  

> 3,0  

> 2,5  

> 3,0  

> 2,5  

> 2,5  

> 3,0  

Vanndamppermeabilitet SD @ 200g / m2 dekning  

                                                  @ 400g / m2 dekning 

EN ISO 7783  
 

m 76 (klasse III - ugjennomtrengelig) 

108 (klasse III - ugjennomtrengelig) 
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EpoxyGrossisten AS er ikke ansvarlig for negative resultater, så lenge EpoxyGrossisten ikke kan kontrollere applikasjon, prosessering, 

miljø og andre faktorer som kan påvirke resultatet. Det er brukers ansvar å kvalitetssikre produktets egnethet for aktuelle 

applikasjon.  

Våre produkter er normalt å anse som harmløse kjemikalier, så lenge de behandles i henhold til de individuelle HMS datablader som 

skal følge produktene. Det anbefales at disse studeres nøye, slik at nødvendige sikkerhetstiltak med tanke på uønskelig eksponering 

kan unngås. 

CE-merking (EN 1504-2) 

 
 

NPD = No performance determined. Performance determined  
in system build up MasterSeal 7000 CR.  
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1119  
Master Builders Solutions Deutschland GmbH 
Donnerschweer Str. 372, D-26123 Oldenburg  
16  
DE0269/02  
EN 1504-2:2004  
Surface protection product / coating 
EN 1504-2: Principles 1.3 / 2.2 / 5.1 / 6.1 / 8.2  
Abrasion resistance  ≤ 3000 mg  
Permeability to CO2  Sd > 50  
Permability to water vapour  Class Ill  
Capillary absorption and permeability 
to water  < 0.1 kg/(m2xh0,5)  

Thermal compatibility after freeze-
thaw cycling  ≥ 1.5 N/mm2 Pass  

Resistance to severe chemical attac 
Class l: 4a,6a,9a,13,15 
Class lll: 1,2,3,4,5,5a,6,7,9,10, 
11,12,14,15a  

Reduction of 
hardness < 50 %  

Crack bridging ability  
A3 (23°C),  
A2 (-10°C) B3.1 
(23°C), B2 (-10°C)  

Impact resistance  Class lll  
Adhesion strength by pull-off test  ≥ 1.5 N/mm2  
Reaction to fire  Class E  

Dangerous substances  Comply with 5.3 
(EN 1504- 2)  


