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MASTERSTOP bentonittsvellebånd 

E
ur

op

eis
k teknisk vurdering

ETA  

Tr
ykkvannstesting

for tetting av monteringsfuger Teknikk side 8–11       

Art.-nr. Betegnelse Pakningsenhet Ytre forpakning Vekt

010011 Mål: 25 x 20 mm, farge svart
Kartong 30 m (6 ruller à 5 m) 
Trykktett inntil 50 m vannsøyle

1 
kartong

Pall
36 kartonger

22,80 kg
kartong

010012 MASTERSTOP LONG TIME 
belagt bentonittsvellebånd,
Mål: 25 x 20 mm, farge svart 
Kartong 30 m (6 ruller à 5 m) 
Trykktett inntil 50 m vannsøyle

1 
kartong

Pall
36 kartonger

23,00 kg
kartong

010020 Mål: 20 x 15 mm, farge grønn
Kartong 30 m (6 ruller à 5 m) 
Trykktett inntil 20 m vannsøyle

1 
kartong

Pall
36 kartonger

14,30 kg
kartong

Art.-nr. 010011 Art.-nr. 010012 Art.-nr. 010020

MASTERSTOP bentonittsvellebånd
for underordnede tettinger

Art.-nr. Betegnelse Pakningsenhet Ytre forpakning Vekt

010016 Mål: 15 x 10 mm, farge grønn
Kartong 90 m (9 ruller à 10 m)

1 
kartong

Pall
36 kartonger

21,00 kg
kartong

010017 Mål: 20 x 10 mm, farge svart
Kartong 54 m (9 ruller à 6 m)

1 
kartong

Pall
36 kartonger

19,00 kg
kartong

Art.-nr. 010016 Art.-nr. 010017

MASTERSTOP bentonittsvellebånd

SVELLEBÅND
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MASTERSTOP SK 

Tr
ykkvannstesting

selvklebende bentonittsvellebånd Teknikk side 12  

Art.-nr. Betegnelse Pakningsenhet Ytre forpakning Vekt

010025 Mål: 20 x 5 mm, selvklebende
Kartong 90 m (5 ruller à 18 m)
Trykktett inntil 50 m vannsøyle  

1 
kartong

Pall
36 kartonger

16,00 kg
kartong

Art.-nr. 010025 Tetning av fôringsrør 
med MASTERSTOP SK

FLOWSTOP 

E
ur

op

eis
k teknisk vurdering

ETA  

Tr
ykkvannstesting

 

Best
andighetstest

Høytrykkssvellebånd på TPE-basis  
til monteringsfugetettingen Teknikk side 13–15  

Art.-nr. Betegnelse Pakningsenhet Ytre forpakning Vekt

010040 Mål: 20 x 5 mm
Kartong 120 m (6 ruller à 20 m)
Trykktett inntil 80 m vannsøyle

1 
kartong

Pall
36 kartonger

18,00 kg
kartong

010045 Mål: 20 x 10 mm
Kartong 60 m (6 ruller à 10 m)
Trykktett inntil 80 m vannsøyle

1 
kartong

Pall
36 kartonger

17,00 kg
kartong

Art.-nr. 010040 Art.-nr. 010045

selvklebende

MASTERSTOP SK og FLOWSTOP

FLOWSTOP festes med POWER-svellebåndslim.

Passende monteringstilbehør som svellebåndslim og gitter finner du på sidene 6/7.
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Art.-nr. 010050 Art.-nr. 010030

Art.-nr. 010037

Art.-nr. 010052

Art.-nr. 010033 Art.-nr. 010038

Lim og svellepasta Teknikk side 16–18

Art.-nr. Betegnelse Pakningsenhet Ytre forpakning Vekt

010050 Svellebåndslim for bentonittsvellebånd
Patron 310 ml, 
Forbruk: 1 patron = ca. 7 m,  
egnet til fuktig underlag

1 stk. Kartong
20 patroner

11,60 kg
kartong

010052 Svellebåndslimet POWER
Høytrykkslim for feste av MASTERSTOP- og 
FLOWSTOP-svellebånd eller feste av folieflens, 
Patron 310 ml, 
Forbruk: 1 patron = ca. 7 m,  
egnet til fuktig underlag

1 stk. Kartong
20 patroner

10,00 kg
kartong

010030 MasterMastic PU svellepasta
Svellepasta på polyuretanbasis, 
for tetting av monteringsfuger og 
gjennomtrenging eller for feste av svellebånd,  
Patron: 310 ml, 
Forbruk: monteringsfuge ca. 300–350 ml/m,
Forbruk: gjennomtrenging ca. 80–100 ml/m,
Forbruk: festing av svellebånd ca. 45–50 ml/m

1 stk. Kartong
12 patroner

5,90 kg
kartong

010033 MasterMastic PU svellepasta
Svellepasta på polyuretanbasis, 
for tetting av monteringsfuger og 
gjennomtrenging eller for feste av svellebånd,  
600 ml aluminiumsfoliepose, 
Forbruk: monteringsfuge ca. 300–350 ml/m,
Forbruk: gjennomtrenging ca. 80–100 ml/m,
Forbruk: festing av svellebånd ca. 45–50 ml/m

1 stk. Kartong 
12 folieposer

10,40 kg
kartong

010038 Fugepistol til 310 ml patron,
profesjonell patronpistol med aluminiumshus, 
kobling og skyvestang, herdet

1 stk. 0,90 kg
stk.

010039 Fugepistol for 600 ml aluminiumsfoliepose, 
inkl. 3 dyser, profesjonell patronpistol med 
ergonomisk grep, 
kobling og skyvestang, herdet, 
rør og ringmutre av aluminium

1 stk. 1,25 kg
stk.

010037 Dyse til fugepistol 600 ml 1 stk. 0,05 kg/stk.

Art.-nr. 010039

Tilbehør til svellebånd

Tr
ykkvannstesting

Tr
ykkvannstesting
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Art.-nr. 010055 Art.-nr. 010060 Art.-nr. 010065

Festegitter
Art.-nr. Betegnelse Pakningsenhet Ytre forpakning Vekt

010055 Svellebåndsgitter til 20/15
Kartong 30 m (30 gitter à 1 m)

1 
kartong

Pall
160 kartonger

1,95 kg
kartong

010060 Svellebåndsgitter til 25/20
Kartong 30 m (30 gitter à 1 m)

1 
kartong

Pall
160 kartonger

2,60 kg
kartong

010065 Svellebåndsgitter for 
MASTERSTOP LONG TIME 25/20
Kartong 30 m (30 gitter à 1 m)

1 
kartong

Pall
80 kartonger

4,90 kg
kartong

Festespiker
Art.-nr. Betegnelse Pakningsenhet Vekt

010080 Spiker til boltepistol
Lengde 42 mm, med stor skive 

1 pose 
à 100 stk.

0,90 kg
pose

010090 Spiker til manuell festing
Lengde 40 mm, med skive 

1 kartong
à 250 stk.

1,00 kg
kartong

Art.-nr. 010080 Art.-nr. 010090

Tilbehør til svellebånd
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MASTERSTOP E
ur

op

eis
k teknisk vurdering

ETA  

Tr
ykkvannstesting

Bentonittsvellebånd
 Europeisk teknisk vurdering ETA

 Generell godkjenning fra byggetilsynet

Produktbeskrivelse
MASTERSTOP bentonittsvellebånd har vært verd-
satt i byggebransjen i årevis. Båndene sveller når 
de kommer i kontakt med vann og tetter riss og 
monteringsfuger sikkert og varig.
Godkjenningen sikrer at produktet er egnet til de 
forskjellige bruksområdene.

Bestandigheten til MASTERSTOP bentonittsvellebånd og 
MASTERSTOP SK

Medium bestandig ikke bestandig

Baser generelt

Urinstoff

Bløtgjødsel / flytende gjødsel

Biogass

Radon

Veisalt

Stoffer fra gjæring

Stoffer fra kompostering

Avløpsvann i renseanlegg

Bensin

Diesel

Fyringsolje

Andre bestandigheter på forespørsel

De mange fordelene ved MASTERSTOP bentonittsvellebånd overbeviser 
 Enkel og sikker montering

 Ingen oppkanting

 Virker selvinjiserende 
Komponentene i svellebåndet trenger inn i 
riss og hulrom

 Miljøvennlig

 Ingen formstykker eller sveising

 Svelle- og krympeprosessen er reversibel

 Formstabil og kleber ikke

 Du slipper avfall og rester

 Trygt takket være omfattende testing

MASTERSTOP bentonittsvellebånd
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Montering med festegitter og spiker Montering med svellebåndslim

Fremgangsmåte
Mål 25/20 mm

Med svellebåndsgitter Med svellebåndslim

MASTERSTOP
Alle mål

MASTERSTOP
Mål
25/20 og 
20/15 mm

BetongBetong

SvellebåndslimSvellebåndsgitter

Stålspiker  
med skive

Montering
MASTERSTOP bentonittsvellebånd festes med svellebåndsgitter, svellebåndslim eller med MasterMastic 
PU svellepasta. Båndene legges innenfor armeringen med minst 8 cm betongdekning.

Rett skjøt Hjørneskjøt

Legging av butt skjøt

Legging av hjørne

MASTERSTOP bentonittsvellebånd
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MASTERSTOP LONG TIME
Bentonittsvellebånd for væruavhengig montering
Produktbeskrivelse og funksjon
MASTERSTOP LONG TIME 25 x 20 mm er et be-
lagt bentonittsvellebånd for tetting av monterings-
fuger i såle/såle, såle/vegg og vegg/veggområde.
MASTERSTOP LONG TIME har et beskyttelseslag 
som sørger for montering i all slags vær.
Takket være dette beskyttelseslaget kan svelle-
båndet utsettes for regn og vann i minst ti dager 
uten å svelle. 
Dette endrer seg etter innstøping i betong. Sam-
mensetningen av betongen gjør at beskyttelse-
slaget mister sin funksjon etter få dager og frigjør 
svellebåndet, og når svellebåndet kommer i kon-
takt med vann, tetter det fugene sikkert og varig.
Båndet egner seg ikke til montering under vann 
eller permanent oppbevaring under vann.

Sikkerhet
MASTERSTOP LONG TIME er ikke noe farlig ma-
teriale og kan håndteres og bearbeides uten pro-
blemer.

Lagring
MASTERSTOP LONG TIME må oppbevares tørt 
og beskyttet mot forurensning og mekanisk ska-
de. Svellebånd som allerede har ekspandert, som 
har endret geometri eller der beskyttelseslaget er 
skadet, skal ikke monteres.

Regnbeskyttelse 10 dager

Trykktett  50 meter vannsøyle

Sammenligning med og uten beskyttelseslag

De mange fordelene med MASTERSTOP LONG TIME 
overbeviser 

 Væruavhengig montering

 Ingen oppkanting

 Virker selvinjiserende 
Komponentene i svellebåndet trenger inn 
i riss og hulrom

 Miljøvennlig

 Ingen formstykker eller sveising

 Svelle- og krympeprosessen er reversibel

 Formstabil og kleber ikke

 Du slipper avfall og rester

 Trygt takket være omfattende testing

E
ur

op

eis
k teknisk vurdering

ETA  

Tr
ykkvannstesting

MASTERSTOP LONG TIME
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Montering MASTERSTOP LONG TIME med svellebåndsgitter
Betongdekning 8 cm innenfor armeringen

Minst 10 dagers regnbeskyttelse

Montering
 MASTERSTOP LONG TIME monteres midt på fugen og innenfor armeringen.

 Det er nødvendig med en betongdekning på minst 8 cm.

 Svellebåndet kan ikke limes, men må festes til underlaget med svellebåndsgitter. For å sikre kontakt med 
betongunderlaget over hele flaten bør svellebåndsgitteret normalt festes med spiker til betongen med en 
avstand på 25 cm i lengderetningen. Ved behov kan det brukes kortere avstand mellom spikrene.

 Pass på at beskyttelseslaget ikke blir skadet.

 Skjøter og overganger skjøtes butt. Ved snitt trekker du beskyttelseslaget litt tilbake, kutter av 5 cm av 
svellebåndet og bretter beskyttelseslaget rundt kanten slik at det ikke blir noen kontakt med vann.

 Betongunderlaget må være jevnt og uten løse eller adskillende komponenter, og det må ikke finnes 
store ujevnheter.

Må monteres med svellebåndsgitter
Ikke trekk av folien

MASTERSTOP
LONG TIME
Mål
25/20

Betong

Svellebåndsgitter

Beskyttelseslag

Stålspiker med skive

10 dagers
beskyttelse  

mot regn

Legging av butt skjøt

Legging av hjørne

MASTERSTOP LONG TIME
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MASTERSTOP SK 

Tr
ykkvannstesting

Selvklebende bentonittsvellebånd

Produktbeskrivelse
MASTERSTOP SK er et selvkleben-
de bentonittsvellebånd som utvider 
seg ved kontakt med vann og hin-
drer inntrenging av vann.

Testing
 Testrapport MFPA Leipzig,  

inntil 50 m vannsøyle

 Miljøvennlig

Bruksområde
 Vannugjennomtrengelig innfuging av røropplegg i 

betongbygg

 Tetting av armeringsskjøter

 Tetting av gulvavløp

Montering
 Trekk av silikonpapiret og lim to ringer MASTER-

STOP SK rundt røret som skal tettes.

 Bruk butt skjøt i endene, ingen overlapping.

 Overflaten av røret må være hard.

 MASTERSTOP SK kan limes på metall, plast, PVC 
og stein.

 Sikre eventuelt MASTERSTOP SK med en bindetråd.

Såle

Betongvegg

Stående
vann

MASTERSTOP SK
stopper vannet

5 cm avstand
mellom ringene

MASTERSTOP SK limes rundt røret innenfor 
armeringen med 6 cm betongdekning.

MASTERSTOP SK
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FLOWSTOP 

E
ur

op

eis
k teknisk vurdering

ETA  

Tr
ykkvannstesting

 

Best
andighetstest

Høytrykkssvellebånd
Til tetting av monteringsfuger og 
gjennomtrenging i betongbygg. 
Med en testet trykkbestandighet 
på 8 bar oppfyller FLOWSTOP kra-
vene i den tyske WU-retningslinjen 
for vanntette betongkonstruksjoner 
for et kontinuerlig trykk på 2  bar, 
samt internasjonale standarder 
som krever høy trykkbestandighet.

 Europeisk teknisk vurdering ETA

 Generell godkjenning fra byggetilsynet

 Egnet til soner med vannutskifting

 God kjemisk bestandighet

 Formstabil

 Høyeste trykk 8 bar med mål 20 x 5 mm

 Langtidstestet over 250 dager

 Enkel montering med POWER-svellebåndslim

 Ingen oppkanting er nødvendig

Produktbeskrivelse 
FLOWSTOP er et høytrykksbestandig svellebånd til monte-
ringsfuger og gjennomtrenging i betongbygg.
Med et mål på 20 x 5 mm oppnår du en trygg og holdbar 
tetting for inntil 80 m vannsøyle.

Tekniske data  Bestandighet

Kjemisk base: modifisert TPE 

Farge: rød

Overflate: glatt 

Profiler: 20 x 5 mm

 20 x 10 mm

Temperaturområde: -30 °C til +60 °C

Oppbevaring: tørt og beskyttet

 fortynnede syrer og baser

 saltvann

 metangass og radon

 bløtgjødsel og flytende gjødsel

 mesk og biogass

 betongalkalitet 

 væsker som angriper betong

FLOWSTOP
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Sprøyt på POWER-svellebåndslim og rull ut 
FLOWSTOP-svellebåndet i limet.

Montering
Underlaget må være rent, tørt og 
uten løse komponenter. Etter at PO-
WER-svellebåndslimet er påført midt 
på fugen, legges båndet på limet og 
trykkes lett ned. Det er nødvendig 
med en betongdekning på minst 
8 cm innenfor armeringen. Skal ikke 
monteres med svellebåndsgitter.
Båndet skal ikke ligge i vann over 
lengre tid før støping. 
Sildrende regnvann aktiverer ikke 
svellingen.

Tetting av en monteringsfuge

8 cm
betongdekning Legging av butt skjøt

Legging av hjørne

FLOWSTOP
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Svelleferdighet 
Svelleferdigheten til FLOWSTOP ble testet i 180 dager 
vet at de ble lagt i fire prøvevæsker. 

   
   
Prøvevæske 

Nøytral væske, pH-verdi 7 600 %

Alkalisk væske, pH-verdi 13 350 %

Væske som angriper betong,  200 % 
pH-verdi 4,5

Saltvann 100 %

FLOWSTOP 20 x 5 mm og 20 x 10 mm
opprinnelig og svellet

Alt etter prøvevæsken ble sluttsvellingen utregnet 
etter 6 til 10 dager. Tidsrommet gir tilstrekkelig tid 
for en sikker montering.

Testforløp for FLOWSTOP
Vanntrykk

[bar]
Testens 
varighet
i dager

Gjennom-
strømning

Anmerkninger

0,03 3 ikke målbar Plassering av monte-
ringsfuge på 0,25 mm 
og trykkløs vannfylling

vanngjennomstrøm-
ning på alle kanter, 
avtar raskt med økt 

svelling

0,2 1 0 Start av  
1. trykkvannstilførsel

0,4 1 0 tett

0,6 1 0 tett

0,8 1 0 tett

1,0 3 0 tett

2,0 1 0 tett

3,0 1 0 tett

4,0 1 0 tett

5,0 14 0 tett

– 43 –
seks ukers tørking 

med tilførsel av 
varmluft

0,03 3 0 trykkløs vannfylling, 
tett

0,2 1 0
Start av  

2. trykkvannstilførsel, 
tett

0,4 1 0 tett

0,6 1 0 tett

Vanntrykk
[bar]

Testens 
varighet
i dager

Gjennom-
strømning

Anmerkninger

0,8 1 0 tett

1,0 3 0 tett

2,0 1 0 tett

3,0 1 0 tett

4,0 1 0 tett

5,0 14 0 tett

– 43 –
seks ukers tørking 

med tilførsel av 
varmluft

0,03 3 0 trykkløs vannfylling, 
tett

0,2 1 0
Start av  

3. trykkvannstilførsel, 
tett

0,4 1 0 tett

0,6 1 0 tett

0,8 1 0 tett

1,0 3 0 tett

2,0 1 0 tett

3,0 1 0 tett

4,0 1 0 tett

5,0 14 0 tett

6,0 28 0 ekstra trykktrinn, tett

7,0 28 0 ekstra trykktrinn, tett

8,0 28 0 ekstra trykktrinn, tett

FLOWSTOP

Maksimal 
ekspansjon  

i alle 
testsykluser
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Lim og svellepasta
MASTERTEC produserer lim til svellebånd og svellepasta til tetting av monteringsfuger og gjennomtrenging 
i forskjellige utførelser og kvaliteter.

Forberedende arbeid
Kapping av patronspisser

Påføring av limet eller pastaen

For de ulike bruksområdene kappes dysen tilsva-
rende.

Eksempel: Stor utgangsåpning
Forbruk ca. 280–360 ml/m

Kappede plater

Liten 
utgangsåpning  

for liming
Ø 5–6 mmOriginal

Middels 
utgangsåpning for 
gjennomtrenging

Ø 8–10 mm

Stor 
utgangsåpning 
for tetting av 

monteringsfuger
Ø 13–15 mm

Stor utgangsåpning
ca. 280–360 ml/m

Middels 
utgangsåpning

ca. 80–100 ml/m

Liten 
utgangsåpning
ca. 40–50 ml/m

Lim og svellepasta
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Svellebåndslim
Enkomponents, løsemiddelfritt tetningsstoff for liming av 
MASTERSTOP bentonittsvellebånd. 

Forbruk: 40–50 ml/m  ca. 7 m per patron

Behandling: For tørre og lett fuktige underlag

Kan limes på: Betong

Behandlings-
temperatur: +5 °C til +45 °C

Temperatur-
bestandighet
etter herding: -20 °C til +70 °C

Herdetid: ca. 8 timer ved +20 °C

Miljø: Etter utført herding er produktet luktfritt og 
fysiologisk ufarlig.

Leveringsform: Patron 310 ml

Svellebåndslimet POWER
Enkomponents, løsemiddelfritt tetningsstoff for liming av MASTER-
STOP- og FLOWSTOP-svellebånd eller for feste av folieflensen. 
Utførelsen POWER er et høytrykkslim 

Forbruk: 40–50 ml/m ca. 7 m per patron

Behandling: For tørre og fuktige underlag

Kan limes på: Betong, stål, hard-PVC, myk-PVC, stein  
Når en svært høy mekanisk fasthet.

Arbeidstemperatur: +5 °C til +45 °C

Temperaturbestandig  
etter herding: -30 °C til +80 °C

Herdetid: ca. 8 timer ved +20 °C

Miljø: Etter utført herding er produktet luktfritt 
og fysiologisk ufarlig. Anbefalingsverdig, 
byggprodukt med lite skadestoffer

Leveringsform: Patron 310 ml

Påfør limet på rent underlag

Sett på svellebåndet

Trykk svellebåndet inn i 
klebebunnen

Høytrykkslim POWER for 
MASTERSTOP og FLOWSTOP

Lim og svellepasta
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MasterMastic PU svellepasta 

Tr
ykkvannstesting

Enkomponents, svellende polyuretanpasta for tetting av monteringsfuger og gjennomtrenginger i WU-be-
tongkonstruksjoner eller for feste av svellebånd.

 For tørre og fuktige underlag

 Løsemiddelfri

 Behandling:  
+5 °C til +45 °C

 Fysiologisk ufarlig

 Herdehastighet: 
ca. 6–7 mm/24 t

Art.-nr. 010030
310 ml patron

Art.-nr. 010033
600 ml slangepose

Gjennomtrenginger
Testet tetting inntil 40 m vannsøyle 
(Testrapport MFPA Leipzig)

Påføring: Ringformet Ø ca. 8–10 mm

Forbruk: ca. 80–100 ml/m

Hefter på: Betong, stål, stein, hard-PVC  
Ikke egnet for polypropylen!

Montering: Innenfor armeringen med minst 8 cm betongdekning 
Beskyttes mot fuktighet og regn for å unngå for 
tidlig svelling.

Monteringsfuger
Monteringsfugetetting med generell godkjenning fra byggetilsy-
net for inntil 20 m vannsøyle iht. den tyske WU-retningslinjen

Påføring: Streng ca. 35 x 12 mm

Forbruk: ca. 300–350 ml/m*

Hefter på: Støvfrie, tørkende eller mattfuktige betongoverflater

Montering: Innenfor armeringen med minst 8 cm 
betongdekning 
Beskyttes mot fuktighet og regn for å unngå for 
tidlig svelling. 
 

Svellebåndfeste
Påføring: Streng Ø ca. 6–8 mm

Forbruk: ca. 45–50 ml/m*

Hefter på: Støvfrie, tørkende eller mattfuktige betongoverflater

 * Avhengig av betongens ruhet

Lim og svellepasta
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