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SVÄLLBAND

FLOWSTOP
högtryckssvällband

Sida 5

MASTERSTOP
bentonitsvällband

Sida 4

Tillbehör till svällband
Sida 6 – 7

MASTERSTOP SK
självhäftande bentonitsvällband

Sida 5
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MASTERSTOP bentonitsvällband 

E
ur

op
eis

k teknisk bedöm
ning

ETA  

Va
tte

ntrycksprovning

för tätning av gjutfogar Teknik sida 8 – 11       

Art.nr. Beteckning Förp. Emballage Vikt

010011 Dim.: 25 x 20 mm, svart färg
Kartong 30 m (6 rullar à 5 m) 
Tätt mot upp till 50 m vattenpelare

1 
kartong

Pall
36 kartonger

22,80 kg
kartong

010012 MASTERSTOP LONG TIME 
belagt bentonitsvällband
Dim.: 25 x 20 mm, svart färg 
Kartong 30 m (6 rullar à 5 m) 
Tätt mot upp till 50 m vattenpelare

1 
kartong

Pall
36 kartonger

23,00 kg
kartong

010020 Dim.: 20 x 15 mm, grön färg
Kartong 30 m (6 rullar à 5 m) 
Tätt mot upp till 20 m vattenpelare

1 
kartong

Pall
36 kartonger

14,30 kg
kartong

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

MASTERSTOP bentonitsvällband
för underordnade tätningar

Art.nr. Beteckning Förp. Emballage Vikt

010016 Dim.: 15 x 10 mm, grön färg
Kartong 90 m (9 rullar à 10 m)

1 
kartong

Pall
36 kartonger

21,00 kg
kartong

010017 Dim.: 20 x 10 mm, svart färg
Kartong 54 m (9 rullar à 6 m)

1 
kartong

Pall
36 kartonger

19,00 kg
kartong

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

MASTERSTOP bentonitsvällband

SVÄLLBAND
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MASTERSTOP SK 

Va
tte

ntrycksprovning

självhäftande bentonitsvällband Teknik sida 12  

Art.nr. Beteckning Förp. Emballage Vikt

010025 Dim.: 20 x 5 mm, självhäftande
Kartong 90 m (5 rullar à 18 m)
Tätt mot upp till 50 m vattenpelare  

1 
kartong

Pall
36 kartonger

16,00 kg
kartong

Art.-nr. 010025 Tätning av ett foderrör 
med MASTERSTOP SK

FLOWSTOP 

E
ur

op
eis

k teknisk bedöm
ning

ETA  

Va
tte

ntrycksprovning

 

Be
stä

ndighetsprovning

Högtryckssvällband på TPE-bas för tätning av gjutfogar Teknik sida 13 – 15  

Art.nr. Beteckning Förp. Emballage Vikt

010040 Dim.: 20 x 5 mm
Kartong 120 m (6 rullar à 20 m)
Tätt mot upp till 80 m vattenpelare

1 
kartong

Pall
36 kartonger

18,00 kg
kartong

010045 Dim.: 20 x 10 mm
Kartong 60 m (6 rullar à 10 m)
Tätt mot upp till 80 m vattenpelare

1 
kartong

Pall
36 kartonger

17,00 kg
kartong

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

självhäftande

MASTERSTOP SK och FLOWSTOP

FLOWSTOP fästs med svällbandslim POWER.

Passande monteringstillbehör som svällbandslim och nät finns på sida 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 och svällpasta Teknik sida 16 – 18

Art.nr. Beteckning Förp. Emballage Vikt

010050 Svällbandslim för bentonitsvällband
Patron 310 ml 
Åtgång: 1 patron = ca 7 m, 
lämpar sig för fuktiga underlag

1 st. kartong
20 patroner

11,60 kg
kartong

010052 Svällbandslim POWER
Högtryckslim för att fästa MASTERSTOP- och 
FLOWSTOP-svällband eller för att fixera folieflänsen, 
patron 310 ml 
Åtgång: 1 patron = ca 7 m, 
lämpar sig för fuktiga underlag

1 st. kartong
20 patroner

10,00 kg
kartong

010030 MasterMastic PU svällpasta 
Svällpasta på polyuretanbas, 
för tätning av gjutfogar och genomföringar samt för 
att fästa svällband, 
patron: 310 ml 
Åtgång: gjutfog ca 300–350 ml/m,
Åtgång: genomföring ca 80–100 ml/m
Åtgång: fastsättning svällband ca 45–50 ml/m

1 st. kartong
12 patroner

5,90 kg
kartong

010033 MasterMastic PU svällpasta
Svällpasta på polyuretanbas, 
för tätning av gjutfogar och genomföringar samt för 
att fästa svällband, 
foliepåse 600 ml 
Åtgång: gjutfog ca 300–350 ml/m,
Åtgång: genomföring ca 80–100 ml/m
Åtgång: fastsättning svällband ca 45–50 ml/m

1 st. kartong 
12 foliepåsar

10,40 kg
kartong

010038 Presspistol för patron 310 ml
Professionell patronpistol med aluminiumhölje, 
koppling och tryckstång härdade

1 st. 0,90 kg
st.

010039 Presspistol för påse av aluminiumfolie 600 ml 
Inkl. 3 munstycken, professionell patronpistol med 
ergonomiskt handtag, 
Koppling och tryckstång härdade, 
rör och ringmuttrar av aluminium

1 st. 1,25 kg
st.

010037 Munstycke för presspistol 600 ml 1 st. 0,05 kg/st.

Art.-nr. 010039

Tillbehör till svällband

Va
tte

ntrycksprovning

Va
tte

ntrycksprovning
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Art.-nr. 010055 Art.-nr. 010060 Art.-nr. 010065

Fastsättningsnät
Art.nr. Beteckning Förp. Emballage Vikt

010055 Svällbandsnät för 20/15
Kartong 30 m (30 nät à 1 m)

1 
kartong

Pall
160 kartonger

1,95 kg
kartong

010060 Svällbandsnät för 25/20
Kartong 30 m (30 nät à 1 m)

1 
kartong

Pall
160 kartonger

2,60 kg
kartong

010065 Svällbandsnät för 
MASTERSTOP LONG TIME 25/20
Kartong 30 m (30 nät à 1 m)

1 
kartong

Pall
80 kartonger

4,90 kg
kartong

Fastsättningsspikar
Art.nr. Beteckning Förp. Vikt

010080 Spikar för spikpistol
Längd 42 mm, med stor bricka 

1 påse 
à 100 st.

0,90 kg
påse

010090 Spikar för manuell inslagning
Längd 40 mm, med bricka 

1 kartong
à 250 st.

1,00 kg
kartong

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

Tillbehör till svällband
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MASTERSTOP E
ur

op
eis

k teknisk bedöm
ning

ETA  

Va
tte

ntrycksprovning

bentonitsvällband
 Europeisk teknisk bedömning ETA

 Allmänt typgodkännandeintyg

Produktbeskrivning
MASTERSTOP bentonitsvällband är en sedan 
många år välbeprövad produkt som sväller vid 
kontakt med vatten och tätar sprickor och gjutfo-
gar säkert och permanent.
Kontrollerna garanterar att produkten lämpar sig 
för de olika användningsområdena.

Beständighet för MASTERSTOP bentonitsvällband och 
MASTERSTOP SK

Medium beständigt ej beständigt

Luter, allmänt

Urinämnen

Kletgödsel/flytgödsel

Biogas

Radon

Tösalt

Ämnen från jäsning

Kompostämnen

Avloppsvatten i reningsanläggningar

Bensin

Diesel

Eldningsolja

Fler beständigheter på förfrågan.

Fördelarna med MASTERSTOP bentonitsvällband övertygar 
 Enkel och säker montering

 Inga uppdragningar vid kanter

 Självinjekterande verkan 
Svällbandets beståndsdelar tränger in i 
sprickor och hålrum

 Miljövänligt

 Inga formdelar eller svetsfogar

 Sväll- och krympförloppet är reversibelt

 Formstabilt, klibbar inte

 Inget avfall resp. restbitar

 Säkerhet tack vare omfattande provningar

MASTERSTOP bentonitsvällband
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Montering med fastsättningsnät och spikar Montering med svällbandslim

Montering
Dimension 25/20 mm

Med svällbandsnät Med svällbandslim

MASTERSTOP
Alla dimensioner

MASTERSTOP
Dimension
25/20 och 
20/15 mm

BetongBetong

SvällbandslimSvällbandsnät

Stålspikar
med bricka

Montering
MASTERSTOP bentonitsvällband fästs med svällbandsnät, svällbandslim eller med MasterMastic PU sväll-
pasta. De monteras inuti armeringen med minst 80 mm täckskikt.

Rak skarv Hörnskarv

Stumfog

Hörnfog

MASTERSTOP bentonitsvällband
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MASTERSTOP LONG TIME
bentonitsvällband för väderoberoende montering
Produktbeskrivning och funktion
MASTERSTOP LONG TIME 25  x  20  mm är ett 
belagt bentonitsvällband för tätning av gjutfogar 
grundsula/grundsula, grundsula/vägg och vägg/
vägg.
MASTERSTOP LONG TIME är försett med ett 
skyddshölje som möjliggör montering oavsett vä-
derlek.
Skyddshöljet garanterar att svällbandet kan utsät-
tas för regn och vattentryck under minst 10 dygn 
utan att expandera. 
I ingjutet tillstånd ändras detta. Betongens sam-
mansättning medför att skyddshöljet förlorar sin 
funktion efter några få dygn, svällbandet frigörs 
och tätar fogarna säkert och permanent mot in-
trängande vatten.
Bandet lämpar sig inte för montering under vatten 
eller för permanent undervattenslagring.

Säkerhetsaspekt
MASTERSTOP LONG TIME är inte en farlig pro-
dukt och medför inga problem vid hantering och 
bearbetning.

Förvaring
Lagra MASTERSTOP LONG TIME torrt och skyd-
dat mot smuts och mekaniska skador. Svällband 
som tidigare har svällt, vars geometri har föränd-
rats eller vars skyddshölje har skadats får inte 
monteras.

Regnskydd 10 dygn

Trycktätt 50 meter vattenpelare

Jämförelse svällband med och utan skyddshölje

Övertygande fördelar med MASTERSTOP LONG TIME 
 Väderoberoende montering

 Inga uppdragningar vid kanter

 Självinjekterande verkan 
Svällbandets beståndsdelar tränger in i 
sprickor och hålrum

 Miljövänligt

 Inga formdelar eller svetsfogar

 Sväll- och krympförloppet är reversibelt

 Formstabilt, klibbar inte

 Inget avfall resp. restbitar

 Säkerhet tack vare omfattande provningar

E
ur

op
eis

k teknisk bedöm
ning

ETA  

Va
tte

ntrycksprovning

MASTERSTOP LONG TIME
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Montering av MASTERSTOP LONG TIME med svällbandsnät
Betongtäckskikt 80 mm inuti armeringen

Minst 10 dagars regnskydd

Montering
 MASTERSTOP LONG TIME monteras centriskt i fogen, innanför armeringen.

 Se noga till att betongtäckskiktet är minst 80 mm.

 Svällbandet går inte att limma utan måste fästas mot underlaget med ett svällbandsnät. För att bandet 
ska ligga an fullständigt mot betongunderlaget måste svällbandsnätet normalt fästas i betongen med 
spikar var 250:e mm i längdriktningen. Minska om så behövs avståndet mellan fästelementen.

 Se noga till att skyddshöljet inte skadas.

 Utför skarvar och anslutningar som stumfogar. Dra tillbaka skyddshöljet något vid tillskärningen. Skär av 
50 mm svällband och vik om höljet så att ingen kontakt med vatten kan uppkomma.

 Betongunderlaget måste vara plant och fritt från lösa eller separerande beståndsdelar. Det får inte ha 
några stora gropar.

Montering enbart med svällbandsnät
Dra inte av folien

MASTERSTOP
LONG TIME
Dimension
25/20

Betong

Svällbandsnät

Skyddshölje

Stålspikar med bricka

10 dagars
regnskydd

Stumfog

Hörnfog

MASTERSTOP LONG TIME
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MASTERSTOP SK 

Va
tte

ntrycksprovning

självhäftande bentonitsvällband

Produktbeskrivning
MASTERSTOP SK är ett självhäftan-
de bentonitsvällband som expande-
rar vid kontakt med vatten och för-
hindrar att vatten kan tränga in.

Provning
 Provningsrapport från MFPA 

Leipzig, upp till 50 m 
vattenpelare

 Miljövänligt

Användning
 Vattentät ingjutning av rörledningar i 

betongkonstruktioner

 Tätning av armeringsskarvar

 Tätning av golvbrunnar

Montering
 Dra av silikonpappret och klistra 2 ringar 

MASTERSTOP SK runt det rör som ska tätas.

 Skarva bandet stumt vid ändarna utan 
överlappningar.

 Rörens yta måste vara hård.

 MASTERSTOP SK häftar på metall, plast, PVC och 
sten.

 Säkra vid behov MASTERSTOP SK med najtråd.

Grundsula

Betongvägg

Verkande
vatten

MASTERSTOP SK
stoppar vattnet

50 mm avstånd
mellan ringarna

MASTERSTOP SK klistras runt röret innanför 
armeringen med 60 mm täckande betongskikt.

MASTERSTOP SK
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FLOWSTOP 

E
ur

op
eis

k teknisk bedöm
ning

ETA  

Va
tte

ntrycksprovning

 

Be
stä

ndighetsprovning

högtryckssvällband
För att täta gjutfogar och genom-
föringar i betongkonstruktioner. 
Med en testad tryckbeständighet 
på 8 bar uppfyller FLOWSTOP kra-
ven enligt tyska riktlinjen för vat-
tentät betong vid ett kontinuerligt 
tryck på 2 bar, samt internationella 
standarder som kräver hög tryck-
beständighet.

 Europeisk teknisk bedömning ETA

 Allmänt typgodkännandeintyg

 Lämpligt för zoner med varierande 
vattentryck

 Goda kemiska beständigheter

 Formstabilt

 Maxtryck 8 bar med dimension 20 x 5 mm

 Långtidstest under 250 dagar

 Enkelt att montera med svällbandslimmet POWER

 Inga uppdragningar vid kanter krävs

Produktbeskrivning 
FLOWSTOP är ett högtrycksbeständigt svällband för gjut-
fogar och genomföringar i betongkonstruktioner.
Med dimension 20 x 5 mm uppnås en säker och permanent 
tätning med upp till 80 m vattenpelare.

Tekniska data  Beständighet

Material: Modifierad TPE 

Färg: Röd

Yta: Slät 

Profiler: 20 x 5 mm

 20 x 10 mm

Temperaturområde: -30 °C till +60 °C

Lagring: Torrt och skyddat

 Utspädda syror och luter

 Saltvatten

 Metangas + radon

 Kletgödsel + flytgödsel

 Etylacetat + biogas

 Betongalkalinitet 

 Vätska som angriper betong

FLOWSTOP
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Applicera svällbandslim POWER och rulla ut sväll-
bandet FLOWSTOP i limmet.

Montering
Underlaget måste vara rent, torrt 
och fritt från lösa delar. När sväll-
bandslimmet POWER har applicer-
ats i mitten av fogen läggs bandet 
på limmet och trycks fast lätt. Tänk 
på att betongtäckskiktet måste vara 
minst 80 mm inuti armeringen. Ingen 
montering med svällbandsnät.
Bandet får inte ligga i vatten under 
någon längre tid inför gjutningen. 
Utrinnande regnvatten aktiverar inte 
svällningen.

Täta en gjutfog

80 mm
betongtäckskikt Stumfog

Hörnfog

FLOWSTOP
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Svällbeteende 
FLOWSTOP:s svällbeteende har testats under 
180 dagar genom lagring i 4 olika testvätskor. 

   
   
Testvätska 

Neutral vätska pH-värde 7 600 %

Alkalisk vätska pH-värde 13 350 %

Betongangripande vätska pH-värde 4,5 200 %

Saltvatten 100 %

FLOWSTOP 20 x 5 mm och 20 x 10 mm
Ursprungligt och expanderat

Beroende på testvätskan uppnåddes den slutliga 
expanderingen efter 6 till 10 dagar. Dessa tider ga-
ranterar tillräckligt med tid för en säker montering.

Testprocedur FLOWSTOP
Vattentryck

[bar]
Testtid
Dagar

Flöde Anmärkningar

0,03 3 ej mätbart inställning av 
gjutfogen på 0,25 mm 
och vattenfyllning utan 

tryck

vatten tränger igenom 
åt alla sidor, avtar 

snabbt i takt med att 
svällningen ökar

0,2 1 0
första tillförseln av 
tryckvatten inleds

0,4 1 0 tätt

0,6 1 0 tätt

0,8 1 0 tätt

1,0 3 0 tätt

2,0 1 0 tätt

3,0 1 0 tätt

4,0 1 0 tätt

5,0 14 0 tätt

– 43 –
sex veckors torkning 

med tillförsel av 
varmluft

0,03 3 0
vattenfyllning utan 

tryck, tätt

0,2 1 0
andra tillförseln av 

tryckvatten inleds, tätt

0,4 1 0 tätt

0,6 1 0 tätt

0,8 1 0 tätt

Vattentryck
[bar]

Testtid
Dagar

Flöde Anmärkningar

1,0 3 0 tätt

2,0 1 0 tätt

3,0 1 0 tätt

4,0 1 0 tätt

5,0 14 0 tätt

– 43 –
sex veckors torkning 

med tillförsel av 
varmluft

0,03 3 0
vattenfyllning utan 

tryck, tätt

0,2 1 0
tredje tillförseln av 

tryckvatten inleds, tätt

0,4 1 0 tätt

0,6 1 0 tätt

0,8 1 0 tätt

1,0 3 0 tätt

2,0 1 0 tätt

3,0 1 0 tätt

4,0 1 0 tätt

5,0 14 0 tätt

6,0 28 0
ytterligare trycknivå, 

tätt

7,0 28 0
ytterligare trycknivå, 

tätt

8,0 28 0
ytterligare trycknivå, 

tätt

FLOWSTOP

Maximal
expandering  

i alla testcykler
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Lim och svällpasta
MASTERTEC tillverkar lim för svällband samt svällpasta för tätning av gjutfogar och genomföringar i olika 
utföranden och kvaliteter.

Förberedelsearbeten
Tillskärning av patronspetsarna

Applicering av lim eller pasta

Munstycket skärs till utifrån de olika användnings-
områdena.

Exempel: Stor öppning
Åtgång ca 280–360 ml/m

Avskurna spetsar

Liten öppning 
limningar
Ø 5–6 mmOriginal

Medelstor 
öppning för 

genomföringar
Ø 8–10 mm

Stor öppning 
för tätning av 

gjutfogar
Ø 13–15 mm

Stor öppning
ca 280–360 ml/m

Medelstor öppning
ca 80–100 ml/m

Liten öppning
ca 40–50 ml/m

Lim och svällpasta



Teknik  | 17

Svällbandslim
Lösningsmedelsfritt enkomponents-tätningsmedel för limning av 
MASTERSTOP bentonitsvällband. 

Åtgång: 40–50 ml/m  ca 7 m per patron

Användningssätt: För torra och lätt fuktiga underlag

Häftar på: Betong

Användnings-
temperatur: +5 °C till +45 °C

Temperatur-
beständighet
efter härdning: -20 °C till +70 °C

Härdningstid: ca 8 timmar vid +20 °C

Miljö: Efter härdning är produkten luktlös och 
fysiologiskt ofarlig.

Leveranssätt: Patron 310 ml

Svällbandslim POWER
Lösningsmedelsfritt enkomponents-tätningsmedel för limning av 
MASTERSTOP- och FLOWSTOP-svällband samt för fixering av 
folieflänsen. Utförandet POWER är ett högtryckslim. 

Åtgång: 40–50 ml/m = ca 7 m per patron

Användningssätt: För torra och fuktiga underlag

Häftar på: Betong, stål, hård PVC, mjuk PVC, sten 
Uppnår en mycket hög mekanisk hållfasthet.

Bearbetnings - 
temperatur: +5 °C till +45 °C

Temperatur- 
beständighet efter  
härdning: -30 °C till +80 °C

Härdningstid: ca 8 timmar vid +20 °C

Miljö: Efter härdning är produkten luktlös och fysiolo-
giskt ofarlig. En mycket rekommenderad bygg-
nadsprodukt med låg halt av giftiga ämnen

Leveranssätt: Patron 310 ml

Applicera limmet på ett rent 
underlag

Sätt på svällbandet

Tryck in svällbandet i limbädden

Högtryckslim POWER för 
MASTERSTOP och FLOWSTOP

Lim och svällpasta
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MasterMastic PU svällpasta 

Va
tte

ntrycksprovning

Svällande enkomponents-polyuretanpasta för tätning av gjutfogar och genomföringar i vattentäta betong-
konstruktioner samt för att fästa svällband.

 För torra och fuktiga underlag

 Lösningsmedelsfri

 Användningssätt:  
+5 °C till +45 °C

 Fysiologiskt obetänklig

 Härdningshastighet: 
ca 6–7 mm/24 timmar

Art.-nr. 010030
patron 310 ml

Art.-nr. 010033
slangpåse 600 ml

Genomföringar
Provad mot upp till 40 m vattenpelare 
(provningsrapport från MFPA Leipzig)

Applicering: Ringformat Ø ca 8–10 mm

Åtgång: ca 80–100 ml/m

Häftar på: betong, stål, sten, hård PVD 
Lämpar sig inte för polypropylen!

Montering: Inuti armeringen med minst 80 mm betongtäckskikt 
Skyddas mot väta och regn för att undvika 
förtida svällning.

Gjutfogar
Allmänt typgodkänd tätning av gjutfogar enligt riktlinjerna för 
vattentät betong upp till 20 m vattenpelare

Applicering: Sträng ca 35 x 12 mm

Åtgång: ca 300–350 ml/m*

Häftar på: Dammfria, torra eller mattfuktiga betongytor

Montering: Inuti armeringen med minst 80 mm betongtäckskikt 
Skyddas mot väta och regn för att undvika 
förtida svällning.

Fastsättning av svällband
Applicering: Sträng Ø ca 6–8 mm

Åtgång: ca 45–50 ml/m*

Häftar på: Dammfria, torra eller mattfuktiga betongytor

 * Beror på betongens grovlek

Lim och svällpasta





MASTERTEC GmbH & Co. KG
Specialartiklar för stålbetongkonstruktioner
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Fax +49 (0) 9503 / 5047-20
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