
Quellmax Plus
Produktdatablad

Quellmax Plus er et teknisk velutviklet samt prisgunstig bentonitt svellefugebånd med 
krystalliserings tilsetninger. Quellmax Plus blir brukt som waterstop i betongstøpeskjøter. 
Quellmax Plus er testet til 7 bars vanntrykk. 

Svellefugebåndet består av bentonitt som er blandet inn i en miks av høymolekylær 
polyisobutylgummi samt spesielle fyllstoffer og krystalline tilsetninger (patentert komposisjon).

Kontakt med regnvann og vanlig vann på byggeplassen vil ikke aktivere svellebåndet. Men når det 
støpes og båndet kommer i kontakt med den våte alkaliske betongen, brytes hinnen som gir regn-
vannsbeskyttelse ned og båndet blir aktivert.
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Fordeler ved Quellmax Plus

Quellmax Plus tetter i 2 ulike faser:
Første fase: umiddelbar tetting p.g.a. svelling
Andre fase: tetting med krystallisering

< Stor svellekapasitet
< Lettvinn montering
< Selvinjiserende effekt slik at inntrenging skjer i sprekker og hulrom p.g.a. den kraftige 
     svelleevnen. Sekundær forseglingsprosess ved krystallisering av betongen.
< Svelling og kryping er uendelig reversible. Meget dimensjonsstabil og kleber ikke selv ved høye 
     sommertemperaturer. En stor fordel ved montering!
< Høyt mineralinnhold og derfor oppstår ingen materialsvekkelse. Natriumbentonitt er aktiv i årtier 
     etter å ha blitt inkorporert. 
< Ingen forstyrrende effekt på en ellers effektiv rutine på byggeplassen.

Produktet



Teknisk informasjon

Artikkelnr.: 200747

Form: Rektangulær, flat og fleksibel svelleprofil

Farge: Svart/mørk grå

Dimensjoner: 18 x 24mm
16 x 21mm

Hinne: Patentert beskyttelse mot regnvann

Vekt 730 g/m eller 570 g/m

Giftighet Ikke giftig

Embalasje / Lagring

Ruller a 5m, bokser a 20m, paller a 720m.
Lagringstid: 5 år. Beskyttes mot frost og fukt.

Fordeler ved Quellmax Plus

Quellmax Plus er det eneste svellefugebåndet som kan brukes uten noen reservasjoner – fordi:

< Båndet monteres uavhengig av værforhold, dvs. det oppstår ingen uønsket svelling under 
    monteringen.
< Den patenterte regnbeskyttelsen hindrer svelling p.g.a. regnvann i 72 timer.
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Monteringskinne

Skytes fast Quellmax


