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Resiblock 22 – produktbeskrivelse
Resiblock 22 er en mat belægnings-
forsegler, der reducerer porøsiteten i 
belægningens overflade og forhindrer 
indsivning af pletter i overfladen.

Et enkelt lag forsegler belægningen. 
Mat finish til beton eller tegl.  Garanteret 
beskyttelse af belægningen. 

Forsegleren stabiliserer belægningen 
ved at sive ind i fugesandet og binde 
sandpartikler og belægningens sideflader 
sammen. 

Fugerne tætnes, hærder og sikrer derved 
mod mos, ukrudt og vandindtrængning 
men bevarer fugens normale elastiske 
evner til at optage bevægelseskræfter.

Velegnet til betonsten, tegl, beton fliser, 
natursten og -fliser (ikke velegnet til 
marmor og belægning med ikke  sugende 
overflader).

Resiblock 22 mat belægningsforsegler 
fremstilles under ISO 9001/2 certificering.

Anvendelsesområder
•  Havne og terminalområder
•  Brændstofdepoter
•  Lufthavnsarealer og taxiveje
•  Gangstier og fortove
•  Parkeringspladser og tilkørsler
•  Veje og indkørsler

Stabil og sikker i brug
•  Godkendt til brug på servicestationer, 

standerpladser og lufthavne
•  Eliminerer eksplosionsfare ved ophobet 

brændstof under belægning
•  Forhindrer erosion af fugesand ved 

påvirkning fra jet og propel
•  Reducerer støv fra belægningen
•  Modstår temperaturer op til 200°C
•  Stor modstandsdygtighed overfor    

kommercielle kemikalier

Reducerer vedligehold
•  Virker som forsegler af overflader og 

fuger på de fleste støbte belægninger
•  Forhindrer at fugesand fjernes af sugen-

de fejemaskiner
•  Forhindrer erosion af fugesand selv ved 

kraftig vandstrømning
•  Forhindrer vandnedsivning (sandflydning 

og nedbrydning af fundament sand

Styrker belægninger
•  Velegnet til arealer med megen trafik
•  Eliminerer sprængning, revner og sæt-

ning forårsaget af tung trafik
•  Reducerer fliseløsning og afskalling
•  Styrker belægningen og er elastisk efter 

hærdning
•  Holder på fugesand og støtter derved 

sammenhængende belægning
•  Opfylder ASTMD 2370 (stræktest)

Sikrer mod frostskader
•  Overfladeforseglingen er upåvirket af 

vand og is
•  Forhindrer skader i fundamentsand 

forårsaget af frost / tø
•  Forhindrer frosthævninger
•  Påvirkes ikke af normale afisningssalte
•  Forhindrer nedsivning af klor-ioner fra 

afisningssalt

Let at anvende
•  Velegnet til betonsten, tegl, beton-

fliser, natursten og -fliser (ikke velegnet 
til marmor og belægning med ikke 
 sugende overflader)

•  Let at påføre med gummiskraber  
(Resiblock squeegee)

•  Enkomponent forsegler – sikrer hurtig 
ibrugtagning af behandlede områder

•  Tillader efterfølgende optagning af 
belægning (ved kabellægning og lign.)

Generelle tekniske data
Rækkeevne:1,8 – 2,4 m2 / liter afhængig 
af fugebredde og belægningens porøsitet.

Rengøring af værktøj: RESICLEAN.

Tørretid: 2 timer ved 20°C

Opbevaring / holdbarhed: Opbevares tørt 
og køligt – 18 måneder uåbnet.

Flammepunkt: 45°C

Leveringsomfang: 5 liter og 25 liter tønder.

Transport specification: UN No. 1866 – 
Class 3.3

Datablad

Resiblock 22 – til effektiv forsegling  
af belægningers overflader og fuger
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Indsivning (typiske testværdier)

Stof Indsivning  
ml / sek.

Max. tilladte indsivning 
ml / sek.*

Resultat

Blyfri benzin <0.020 0,02 Fint

AVGAS <0.020 0,02 Fint

Diesel <0.020 0,02 Fint

Vand <0.022 0,05 Fint
* Rekommenderet af University of Newcastle, work for British Aerospace Military Aircraft Ltd.

Friktion (typiske testværdier)

Overflade Pendultest resultat

Betonfliser ubehandlet 75

Betonfliser RESIBLOCK behandlet 62

Produktbeschreibung

Resiblock 22 ist eine matte Belagsversiege-
lung, die die Porosität der Belagsoberfläche 
reduziert und das Eindringen von Flecken in 
die Oberfläche verhindert.

Eine einzige Schicht versiegelt den Belag. 
Mattes Finish für Beton oder Ziegel. Garan-
tierter Schutz des Belags.

Die Versiegelung stabilisiert den Belag, 
indem sie in den Fugensand einsickert und 
die Sandpartikel und die Seitenflächen des 
Belags miteinander fest verbindet.

Die Fugen werden abgedichtet, härten aus 
und sichern somit gegen Moos, Unkraut und 
eindringendes Wasser ab, dabei bewahren 
die Fugen ihre normale elastische Fähigkeit, 
Bewegungskräfte aufzunehmen.

Geeignet für Betonsteine, Ziegel, Betonplat-
ten, Natursteine und –fliesen (nicht geeignet 
für Marmor und Beläge mit nicht-saugenden 
Oberflächen).

Resiblock 22 matte Belagsversiegelung wird 
gemäß ISO 9001/2 Zertifizierung hergestellt.

Einsatzgebiete
• Häfen und Terminalflächen
• Brennstoffdepots
• Flughafenflächen und Taxispuren
• Fußwege und Bürgersteige
• Parkplätze und Auffahrten
• Wege und Einfahrten

Stabil und sicher in der Hand-
habung
• Anerkannt für die Verwendung auf Tank
   stellen, Standplätzen und Flughäfen
• Eliminiert Explosionsgefahr durch unter 
   dem Belag angehäufte Brennstoffe
• Verhindert Erosion von Fugensand durch 
   Einfluss von Düsen und Propellern
• Reduziert Staubabrieb vom Belag
• Widersteht Temperaturen bis über 200°C
• Große Widerstandsfähigkeit gegen kom
   merziell genutzte Chemikalien

Reduziert Pflege und Instand-
haltung
• Funktioniert als Versiegelung von Ober
   flächen und Fugen der meisten gegosse
   nen Beläge
• Verhindert Entfernung von Fugensand 
   durch saugende Kehrmaschinen
• Verhindert Erosion von Fugensand selbst 
   bei kräftig strömendem Wasser
• Verhindert Einsickern von Wasser und die 
   damit einhergehende Unterspülung des 
   Belags sowie Erosion des Fundaments
   andes

Stärkt die Beläge
• Geeignet für Flächen mit hohem Verkehr
    saufkommen
• Eliminiert Sprengung, Risse und Setzen 
   des Belags verursacht durch Schwerverkehr
• Reduziert Fliesenlösung und Abplatzen
• Stärkt den Belag und ist nach Aushärtung 
   immer noch elastisch
• Hält den Fugensand fest und stützt somit 
   zusammenhängenden Belag
• Erfüllt die Norm ASTMD 2370 
   (Elastizitätstest)

Sichert den Belag gegen Frost-
schäden
• Die Oberflächenversiegelung wird von 
   Wasser und Eis nicht beeinflusst
• Verhindert Schäden an dem Fundament 
   verursacht durch Frost / Tauwetter

• Verhindert Anhebung des Belags durch Frost
• Wird von handelsüblichen Auftausalzen 
   nicht beeinflusst
• Verhindert Eindringen von Chlor-Ionen aus 
   dem Auftausalz

Einfach in der Handhabung
• Einfach mit einem Gummischaber (Resib
   lock Squeegee) aufzutragen
• Ein-Komponenten-Versiegelung – sichert 
   die schnelle Nutzung der Flächen nach der 
    Auftragung
• Ermöglicht eine spätere Aufnahme des 
   Belags (bei Kabelarbeiten und Ähnlichem)

Allgemeine technische Daten
Ergiebigkeit 
1,8 – 2,4 m²/Liter abhängig von Fugenbreite 
und Porosität des Belags
Reinigung von Werkzeug 
RESICLEAN
Trockenzeit 
2 Stunden bei 20°C
Lagerung / Haltbarkeit
Trocken und kühl lagern – ungeöffnet 18 
Monate.
Flammpunkt 45°C
Lieferumfang 
Fässer á 5 Liter und 25 Liter 
Transporthinweis UN Nr. 1866 – Klasse 3
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mod mos, ukrudt og vandindtrængning 
men bevarer fugens normale elastiske 
evner til at optage bevægelseskræfter.

Velegnet til betonsten, tegl, beton fliser, 
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brændstof under belægning
•  Forhindrer erosion af fugesand ved 
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•  Virker som forsegler af overflader og 

fuger på de fleste støbte belægninger
•  Forhindrer at fugesand fjernes af sugen-

de fejemaskiner
•  Forhindrer erosion af fugesand selv ved 

kraftig vandstrømning
•  Forhindrer vandnedsivning (sandflydning 

og nedbrydning af fundament sand

Styrker belægninger
•  Velegnet til arealer med megen trafik
•  Eliminerer sprængning, revner og sæt-

ning forårsaget af tung trafik
•  Reducerer fliseløsning og afskalling
•  Styrker belægningen og er elastisk efter 
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•  Holder på fugesand og støtter derved 

sammenhængende belægning
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Sikrer mod frostskader
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forårsaget af frost / tø
•  Forhindrer frosthævninger
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•  Forhindrer nedsivning af klor-ioner fra 

afisningssalt

Let at anvende
•  Velegnet til betonsten, tegl, beton-

fliser, natursten og -fliser (ikke velegnet 
til marmor og belægning med ikke 
 sugende overflader)

•  Let at påføre med gummiskraber  
(Resiblock squeegee)

•  Enkomponent forsegler – sikrer hurtig 
ibrugtagning af behandlede områder

•  Tillader efterfølgende optagning af 
belægning (ved kabellægning og lign.)
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Indsivning (typiske testværdier)

Stof Indsivning  
ml / sek.

Max. tilladte indsivning 
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Resultat

Blyfri benzin <0.020 0,02 Fint

AVGAS <0.020 0,02 Fint
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Vand <0.022 0,05 Fint
* Rekommenderet af University of Newcastle, work for British Aerospace Military Aircraft Ltd.

Friktion (typiske testværdier)

Overflade Pendultest resultat

Betonfliser ubehandlet 75

Betonfliser RESIBLOCK behandlet 62

Resiblock 22 - zur effektiven 
Versiegelung von Belagsoberflächen und Fugen

Datenblatt

Technische Daten für Resiblock Resifix Commercial

Stoff

Bleifreies 

AVGAS

Oberfläche

Betonplatten, unbehandelt

Betonplatten, mit RESIBLOCK behandelt

Ergebnisse des Pendeltests

75

62

Gut

Griffigkeit der Oberfläche (typische Testwerte)

Stoff 
Einsickern

Max. erlaubtes Einsick-
ern ml / Sek.*

Gut

Gut

Gut

Diesel

Wasser

Ergebnis
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*Empfehlung der University of Newcastle, work for British Aerospace Military Aircraft 
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1.    Sørg for at belægningens overflader er 
tørre og fri for snavs.

2.    Påfør kun Resiblock Resifix 
 Commercial når der ikke er risiko for 
regn under udlægningen.

3.    Påfør ikke Resiblock Resifix Commer
cial ved temperaturer under 5° C.

4.    Resiblock Resifix Commercial fejes 
diagonalt ned i fugerne ved hjælp 
af en fin kost. Når et tilstrækkeligt 
areal er bearbejdet, så køres det 
over i overlappende længder med en 
pladevibrator med gummisål. Herefter 
fordeles yderligere materiale i fugerne 
og processen gentages indtil fugerne 
er fyldte og der ikke kan vibreres 
mere fugemate riale ned i dem. Den 
anvendte mængde bør svare til det 
der anvendes ved brug af normalt 
fugesand.

5.    Fjern omhyggeligt alt overskydende 
Resiblock Resifix Commercial fra 
flisernes / stenenes overflade og 
ned til fugens overkant, da efterladt 
fugemateriale efterfølgende vil være 
besværligt at fjerne.

6.     Aktiver hærdningsprocessen i 
Resiblock Resifix Commercial ved at 
påføre rigeligt vand. Brug slange eller 
vandkande med spreder. UNDLAD 
SPULING, da dette kan transportere 
fugematerialet bort inden det har sat 
sig. Gentag påførsel af vand indtil 
vand er absorberet i alle fuger.

7.    Behandlede områder kan betrædes 
umiddelbart efter behandlingen, men 
bør helst tørre op først.

8.    Behandlede områder bør ikke rengøres 
før 28 dage dage efter behandlingen.

9.    Brug støvmaske og arbejdstøj når 
der arbejdes med Resiblock Resifix 
Commercial.

10.    Kommer Resiblock Resifix Commer
cial på huden vaskes det af med 
sæbe og varmt vand.

Vigtige sikkerhedsforanstaltninger

Anvend støvmaske, syrefaste
gummihandsker og sikkerhedssko.
Resiblock Resifix Commercial
kan vaskes af med vand og sæbe.
Ved øjenkontakt søg øjeblikkelig
læge.

Sikkerhedsdatablade kan findes på
vores hjemmeside www.resiblock.dk.

Datablad

Resifix – brugsvejledning
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1

Fej Resifix Commercial i fugerne Vibrer med pladevibrator

Efterfyld fugerne til overkanten Overbrus med vand for aktivering

2

3 2

1. Bei Temperaturen unter 3°C oder über    
     30°C Resiblock 22 nicht auftragen. 

2. Oberflächen und Fugensand müssen 
     durchgetrocknet und frei von Verschmut
     zungen sein.

3. Resiblock 22 nur auftragen, wenn inner
     halb der nächsten 8 Stunden kein Risiko 
     für Regen besteht.

4. Bei Flächen, wo es darauf ankommt, 
     dass der Belag schön und sauber 
     aussieht, ist eine besondere Vorbe
     handlung mit Resiblock E.R. erforderlich. 
    Nach dieser Behandlung muss der Belag 
    gründlich trocknen. Bezüglich Trockenzei
     ten kontaktieren Sie bitte unsere techni
     sche Abteilung.
    Material in die Fugen verteilt, und der     
     Vorgang wird so lange wiederholt, bis  ‘
     die Fugen aufgefüllt sind und kein 
     weiteres Fugenmaterial in die Fugen 
     hineingerüttelt werden kann. Die ver
     wendete Menge sollte der Menge 
     entsprechen, die man an gewöhnlichem 
     Fugensand verwenden würde. 

5. Der Belag muss gründlich gefegt wer
     den, und es dürfen keine losen Sandres
     te in den Fugen des Belags liegen.

6. Resiblock 22 mit einer Plastik-Gieß
     kanne mit aufgesetzter Brause auftragen 
     und verteilen. Dabei den Belag Stück für 
     Stück in Flächen von überschaubarer 
     Größe bearbeiten.

7. Die korrekte Dosierung ist entscheidend, 
     um die volle Stabilisierung der Fugen zu 
     erreichen – typischerweise 2 m² / Liter 
    (bei einer Fugenbreite von ca. 2 mm).

8. Überschüssige Versiegelung mit einem 
     Gummischaber (Resiblock Squeegee) 
     entfernen.

9. Zwischen der Auftragung der 1. und 
     der 2. Schicht müssen mindestens 3 und 
     dürfen höchstens 24 Stunden vergehen. 
     Zwei Schichten werden empfohlen, um 
     das Einsickern von Brennstoff/Wasser 
     zu verhindern. Beläge aus Ziegel brau-
     chen aber NUR 1 Schicht.

10.Behandelte Flächen frühestens nach 3 
      Stunden betreten und frühestens nach 
      24 Stunden mit Kraftfahrzeugen befahren. 
  
11.Immer Schutzhandschuhe und Schutz
       brille tragen. Rauchen und offenes 
       Feuer verboten. Immer einen Atem
       schutz tragen – insbesondere bei 
       Auftragung in geschlossenen Räumen 
      mit unzureichender Lüftung.

12.Spritzer und verschüttete Mengen 
      sofort vor Aushärtung mit RESICLEAN 
      reinigen.

Datenblatt

Wichtige Sicherheitsvorkehrun-
gen

Während der Arbeit PVC-Handschuhe, Schutz-
kleidung und Atemschutz tragen. 

Dazu eine schützende Creme auf nackte Haut-
flächen auftragen, da nicht ausgehärtetes Resib-
lock 22 als gefährliche Substanz gilt. 

Rauchen und offenes Feuer verboten, da Resib-
lock 22 entzündlich ist. 

Stellen Sie „Rauchen verboten“-Schilder auf, 
und stellen Sie Feuerlöscher in der Nähe bereit. 
Sorgen Sie für ausreichende Lüftung, wenn in 
Gebieten gearbeitet wird, wo der normale Ver-
kehr während der Arbeit mit Resiblock 22 statt-
findet.

Immer einen zertifizierten Atemschutz tragen, 
insbesondere wenn die Arbeit mit einem Pinsel, 
mit dem Kopf nahe der Oberfläche oder im In-
nenraum ausgeführt wird.
Als ausreichend schützend empfehlen wir Atem-
schutzmasken zum Beispiel von den Marken 
Sabre und Martindale.

Nicht in der Nähe von Lebensmitteln mit Resib-
lock 22 arbeiten.

Erst wenn Resiblock 22 vollständig ausgehärtet 
ist, gilt es als unschädlich.
Hände und Haut nicht mit RESICLEAN reinigen, 
da die Lösung entfettend ist und somit zu Schä-
den an der Haut führen kann.

Nicht benutztes Material nicht wieder in die Ori-
ginal-Behälter füllen. Bereits geöffnete Behälter 
nicht wieder verschließen. Verwendung von 
Material aus bereits früher geöffneten Behältern 
wird die Haftung des Materials beeinträchtigen.

Außerdem besteht in wieder verschlossenen Be-
hältern die Gefahr, dass sich Kohlendioxid bildet, 
das die Behälter sprengen kann, und man muss 
davon ausgehen, dass das Material teilweise 
oder vollständig aushärtet.

Dansk ForseglingsTeknik Aps
Falkoner Allé 79, 2. · DK-2000 Frederiksberg · Tlf: [+45] 41 111 520 · www.resiblock.dk · E-mail: ole@resiblock.dk

1.   Resiblock 22 må ikke påføres ved 
temperaturer under 3°C og over 30°C.

2.   Sørg for at overflader og fugesand er 
gennemtørt og fri for snavs.

3.   Påfør kun Resiblock 22, når der ikke 
er risiko for regn indenfor de følgende 
8 timer.

4.   I områder hvor der lægges særlig vægt 
på at belægningen fremstår pæn og 
ren er det nødvendigt at den special-
behandles med Resiblock E.R. og der-
efter får lov til at tørre helt  igennem. 
Kontakt vor tekniske afdeling vedr. 
tørretid.

5.   Sørg for at belægningen er grundigt 
fejet og at der ikke er løse sandrester i 
belægningens false.

6.   Påfør og fordel Resiblock 22 med en 
plastvandkande monteret med spreder. 
Arbejd henover belægningen i over-
skuelige størrelser areal ad gangen.

7.   Korrekt dosering er afgørende for 
opnåelse af fuld stabilisering af 
fugerne – typisk 1 liter pr. 2 m2 (ved 
fugebredde på ca. 2 mm).

8.   Fjern al overskydende forsegler med 
en gummiskraber (Resiblock squee-
gee).

9.   Der skal gå minimum 3 timer og 
maksimum 24 mellem første og 
andet lag. To lag anbefales for at 
forhindre indsivning af brændstof/
vand, dog skal tegl KUN have 1 lag.

10.  Behandlede områder må tidligst 
betrædes efter 3 timer og anvend 
ikke motorkøretøjer på overfladen før 
efter 24 timer.

11.  Bær altid beskyttelseshandsker og 
briller. Undlad rygning og brug af 
åben ild. Brug altid maske – især ved 
påføring i lukkede områder med ringe 
ventilation.

12.  Stænk og spild skal straks inden hærd-
ning rengøres med RESICLEAN.

Vigtige sikkerhedsforanstaltninger

PVC-handsker, beskyttende tøj og ansigts-
maske skal anvendes under arbejdets 
udførelse. Dertil skal en beskyttende creme 
påføres bare hudområder da uhærdet 
Resiblock 22 kan anses for at være farligt 
materiale.

Rygning og brug af åben ild er forbudt da 
Resiblock 22 er brandfarlig.

Opsæt RYGNING FORBUDT skilte og hav 
brandslukkere i nærheden.

Sørg for at god udluftning når der arbej-
des i områder hvor alm. færdsel forekom-
mer samtidig med at der arbejdes.

Bær altid en godkendt maske, specielt når 
der arbejdes med pensel, med hovedet 
nær overfladen eller indendørs.

Masker af mærket Sabre og Martindale 
anses af Resiblock som værende tilstræk-
kelig beskyttende.

Arbejd ikke med Resiblock 22 i nærheden 
af levnedsmidler. 

Først når Resiblock 22 er fuldt ophærdet 
kan det betragtes som uskadeligt.

Rens ikke hænder og hud med RESICLEAN 
da opløsningen er affedtende hvilket kan 
medføre skader.

Hæld ikke ubrugt materiale tilbage i de 
originale beholdere. Genluk ikke allerede 
åbnede beholdere. Materiale anvendt fra 
beholdere som tidligere har været åbne vil 
medføre en dårlig hæftning. 

Yderligere er der risiko for dannelse af 
kuldioxid i genlukkede beholdere som 
kan sprænge denne, ligesom en delvis 
eller fuld ophærdning af materialet må 
forventes.

Datablad

Resiblock 22 – brugsvejledning
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1.   Resiblock 22 må ikke påføres ved 
temperaturer under 3°C og over 30°C.

2.   Sørg for at overflader og fugesand er 
gennemtørt og fri for snavs.

3.   Påfør kun Resiblock 22, når der ikke 
er risiko for regn indenfor de følgende 
8 timer.

4.   I områder hvor der lægges særlig vægt 
på at belægningen fremstår pæn og 
ren er det nødvendigt at den special-
behandles med Resiblock E.R. og der-
efter får lov til at tørre helt  igennem. 
Kontakt vor tekniske afdeling vedr. 
tørretid.

5.   Sørg for at belægningen er grundigt 
fejet og at der ikke er løse sandrester i 
belægningens false.

6.   Påfør og fordel Resiblock 22 med en 
plastvandkande monteret med spreder. 
Arbejd henover belægningen i over-
skuelige størrelser areal ad gangen.

7.   Korrekt dosering er afgørende for 
opnåelse af fuld stabilisering af 
fugerne – typisk 1 liter pr. 2 m2 (ved 
fugebredde på ca. 2 mm).

8.   Fjern al overskydende forsegler med 
en gummiskraber (Resiblock squee-
gee).

9.   Der skal gå minimum 3 timer og 
maksimum 24 mellem første og 
andet lag. To lag anbefales for at 
forhindre indsivning af brændstof/
vand, dog skal tegl KUN have 1 lag.

10.  Behandlede områder må tidligst 
betrædes efter 3 timer og anvend 
ikke motorkøretøjer på overfladen før 
efter 24 timer.

11.  Bær altid beskyttelseshandsker og 
briller. Undlad rygning og brug af 
åben ild. Brug altid maske – især ved 
påføring i lukkede områder med ringe 
ventilation.

12.  Stænk og spild skal straks inden hærd-
ning rengøres med RESICLEAN.

Vigtige sikkerhedsforanstaltninger

PVC-handsker, beskyttende tøj og ansigts-
maske skal anvendes under arbejdets 
udførelse. Dertil skal en beskyttende creme 
påføres bare hudområder da uhærdet 
Resiblock 22 kan anses for at være farligt 
materiale.

Rygning og brug af åben ild er forbudt da 
Resiblock 22 er brandfarlig.

Opsæt RYGNING FORBUDT skilte og hav 
brandslukkere i nærheden.

Sørg for at god udluftning når der arbej-
des i områder hvor alm. færdsel forekom-
mer samtidig med at der arbejdes.

Bær altid en godkendt maske, specielt når 
der arbejdes med pensel, med hovedet 
nær overfladen eller indendørs.

Masker af mærket Sabre og Martindale 
anses af Resiblock som værende tilstræk-
kelig beskyttende.

Arbejd ikke med Resiblock 22 i nærheden 
af levnedsmidler. 

Først når Resiblock 22 er fuldt ophærdet 
kan det betragtes som uskadeligt.

Rens ikke hænder og hud med RESICLEAN 
da opløsningen er affedtende hvilket kan 
medføre skader.

Hæld ikke ubrugt materiale tilbage i de 
originale beholdere. Genluk ikke allerede 
åbnede beholdere. Materiale anvendt fra 
beholdere som tidligere har været åbne vil 
medføre en dårlig hæftning. 

Yderligere er der risiko for dannelse af 
kuldioxid i genlukkede beholdere som 
kan sprænge denne, ligesom en delvis 
eller fuld ophærdning af materialet må 
forventes.
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Resiblock 22 – brugsvejledning
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1.   Resiblock 22 må ikke påføres ved 
temperaturer under 3°C og over 30°C.

2.   Sørg for at overflader og fugesand er 
gennemtørt og fri for snavs.

3.   Påfør kun Resiblock 22, når der ikke 
er risiko for regn indenfor de følgende 
8 timer.

4.   I områder hvor der lægges særlig vægt 
på at belægningen fremstår pæn og 
ren er det nødvendigt at den special-
behandles med Resiblock E.R. og der-
efter får lov til at tørre helt  igennem. 
Kontakt vor tekniske afdeling vedr. 
tørretid.

5.   Sørg for at belægningen er grundigt 
fejet og at der ikke er løse sandrester i 
belægningens false.

6.   Påfør og fordel Resiblock 22 med en 
plastvandkande monteret med spreder. 
Arbejd henover belægningen i over-
skuelige størrelser areal ad gangen.

7.   Korrekt dosering er afgørende for 
opnåelse af fuld stabilisering af 
fugerne – typisk 1 liter pr. 2 m2 (ved 
fugebredde på ca. 2 mm).

8.   Fjern al overskydende forsegler med 
en gummiskraber (Resiblock squee-
gee).

9.   Der skal gå minimum 3 timer og 
maksimum 24 mellem første og 
andet lag. To lag anbefales for at 
forhindre indsivning af brændstof/
vand, dog skal tegl KUN have 1 lag.

10.  Behandlede områder må tidligst 
betrædes efter 3 timer og anvend 
ikke motorkøretøjer på overfladen før 
efter 24 timer.

11.  Bær altid beskyttelseshandsker og 
briller. Undlad rygning og brug af 
åben ild. Brug altid maske – især ved 
påføring i lukkede områder med ringe 
ventilation.

12.  Stænk og spild skal straks inden hærd-
ning rengøres med RESICLEAN.

Vigtige sikkerhedsforanstaltninger

PVC-handsker, beskyttende tøj og ansigts-
maske skal anvendes under arbejdets 
udførelse. Dertil skal en beskyttende creme 
påføres bare hudområder da uhærdet 
Resiblock 22 kan anses for at være farligt 
materiale.

Rygning og brug af åben ild er forbudt da 
Resiblock 22 er brandfarlig.

Opsæt RYGNING FORBUDT skilte og hav 
brandslukkere i nærheden.

Sørg for at god udluftning når der arbej-
des i områder hvor alm. færdsel forekom-
mer samtidig med at der arbejdes.

Bær altid en godkendt maske, specielt når 
der arbejdes med pensel, med hovedet 
nær overfladen eller indendørs.

Masker af mærket Sabre og Martindale 
anses af Resiblock som værende tilstræk-
kelig beskyttende.

Arbejd ikke med Resiblock 22 i nærheden 
af levnedsmidler. 

Først når Resiblock 22 er fuldt ophærdet 
kan det betragtes som uskadeligt.

Rens ikke hænder og hud med RESICLEAN 
da opløsningen er affedtende hvilket kan 
medføre skader.

Hæld ikke ubrugt materiale tilbage i de 
originale beholdere. Genluk ikke allerede 
åbnede beholdere. Materiale anvendt fra 
beholdere som tidligere har været åbne vil 
medføre en dårlig hæftning. 

Yderligere er der risiko for dannelse af 
kuldioxid i genlukkede beholdere som 
kan sprænge denne, ligesom en delvis 
eller fuld ophærdning af materialet må 
forventes.

Datablad

Resiblock 22 – brugsvejledning
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Resiblock 22
- Gebrauchsanweisung
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1.   Resiblock 22 må ikke påføres ved 
temperaturer under 3°C og over 30°C.

2.   Sørg for at overflader og fugesand er 
gennemtørt og fri for snavs.

3.   Påfør kun Resiblock 22, når der ikke 
er risiko for regn indenfor de følgende 
8 timer.

4.   I områder hvor der lægges særlig vægt 
på at belægningen fremstår pæn og 
ren er det nødvendigt at den special-
behandles med Resiblock E.R. og der-
efter får lov til at tørre helt  igennem. 
Kontakt vor tekniske afdeling vedr. 
tørretid.

5.   Sørg for at belægningen er grundigt 
fejet og at der ikke er løse sandrester i 
belægningens false.

6.   Påfør og fordel Resiblock 22 med en 
plastvandkande monteret med spreder. 
Arbejd henover belægningen i over-
skuelige størrelser areal ad gangen.

7.   Korrekt dosering er afgørende for 
opnåelse af fuld stabilisering af 
fugerne – typisk 1 liter pr. 2 m2 (ved 
fugebredde på ca. 2 mm).

8.   Fjern al overskydende forsegler med 
en gummiskraber (Resiblock squee-
gee).

9.   Der skal gå minimum 3 timer og 
maksimum 24 mellem første og 
andet lag. To lag anbefales for at 
forhindre indsivning af brændstof/
vand, dog skal tegl KUN have 1 lag.

10.  Behandlede områder må tidligst 
betrædes efter 3 timer og anvend 
ikke motorkøretøjer på overfladen før 
efter 24 timer.

11.  Bær altid beskyttelseshandsker og 
briller. Undlad rygning og brug af 
åben ild. Brug altid maske – især ved 
påføring i lukkede områder med ringe 
ventilation.

12.  Stænk og spild skal straks inden hærd-
ning rengøres med RESICLEAN.

Vigtige sikkerhedsforanstaltninger

PVC-handsker, beskyttende tøj og ansigts-
maske skal anvendes under arbejdets 
udførelse. Dertil skal en beskyttende creme 
påføres bare hudområder da uhærdet 
Resiblock 22 kan anses for at være farligt 
materiale.

Rygning og brug af åben ild er forbudt da 
Resiblock 22 er brandfarlig.

Opsæt RYGNING FORBUDT skilte og hav 
brandslukkere i nærheden.

Sørg for at god udluftning når der arbej-
des i områder hvor alm. færdsel forekom-
mer samtidig med at der arbejdes.

Bær altid en godkendt maske, specielt når 
der arbejdes med pensel, med hovedet 
nær overfladen eller indendørs.

Masker af mærket Sabre og Martindale 
anses af Resiblock som værende tilstræk-
kelig beskyttende.

Arbejd ikke med Resiblock 22 i nærheden 
af levnedsmidler. 

Først når Resiblock 22 er fuldt ophærdet 
kan det betragtes som uskadeligt.

Rens ikke hænder og hud med RESICLEAN 
da opløsningen er affedtende hvilket kan 
medføre skader.

Hæld ikke ubrugt materiale tilbage i de 
originale beholdere. Genluk ikke allerede 
åbnede beholdere. Materiale anvendt fra 
beholdere som tidligere har været åbne vil 
medføre en dårlig hæftning. 

Yderligere er der risiko for dannelse af 
kuldioxid i genlukkede beholdere som 
kan sprænge denne, ligesom en delvis 
eller fuld ophærdning af materialet må 
forventes.
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Resiblock 22 – brugsvejledning
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