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SC- CLOSE

SC-CLOSE 
Golvspackling och reparation 0,5-50 mm, självutjämnande eller 
som bruk, hårdflexibel polymercement 

Användning 
Beskrivning SC-Close består av vätska och pulver i cementgrå kulör 
Användning SC-Close är en hårdflexibel avjämningsmassa för trimspackling och ilagning av 

håligheter och sprickor, fallbyggnad mm inom 0,5-50 mm på  betong-, asfalt-, 
stålytor och keramiska plattor. 

Fördelar � Rörelseupptagande 
� Spricköverbryggande 
� Stegljudsdämpande 
� Mycket god vidhäftning och slitstark i tunna skikt 
� Motstår s.k. osmotisk blåsbildning 
� Användarvänlig produkt - inga tillsatser som kan migrera. 

Produktdata 
Färg Ljus cementgrå - kan infärgas med oorganiska pigment. 
Lagring Torr och sval miljö i temperaturer mellan +5°C och +30°C. 
Hållbarhet 6 mån från tillverkningsdatum väl förvarad oöppnad originalförpackning. 
Förpackning 16 kg set (Bas/vätska 4 kg + Härdare/pulver 12 kg) samt 26,7 kg (6,7 kg + 20 kg) 
Tekniska Data 
Densitet (vid +20°C) Ca 1,7 kg/lit 
Mekaniska egenskaper Vidhäftningshållfasthet 1,6-2,0 MPa SS 13 72 43 

Tryckhållfasthet > 20 MPa 
Ånggenomgångsmotstånd 2,62 Sd (m) DIN 52615 

Utförande 
Allmänt 
Blandningsförhållande 1 viktdel Bas/vätska till 3 viktdelar Härdare/pulver ger självutjämnande konsistens. 

Flytande massa - tag 1 viktdel av ovan (A+B) och tillsätt t ex DS Mix ca 1 viktdel. 
Brukskonsistens - tag 1 viktdel av ovan och tillsätt ca 1,5 viktdelar 

Förbrukning 1,7 kg/mm/m². Vid 5 mm tandad spackel åtgår 3,3 kg/m² vilket ger ca 2 mm  
slät beläggning. Vid pågjutning t ex 10 mm med brukskonsistens åtgår  
ca 15 kg/m². 

Underlag Betong även nattgammal, fukt och alkalitet inget hinder. Keramiska plattor, 
natursten, terrazzo, bitumenunderlag, stål- och träytor. Underlaget skall vara  
fritt från löst sittande material cementhud, damm, olja, fett mm.  
Behöver inte vara torrt- men ej stående vatten. 

Blandning SC- Close består av Bas/vätska och Härdare/pulver som skall blandas noga. Satsa 
vätskedelen först i ett rent kärl/hink, tillsätt pulvermängden pö om pö under 
omrörning och blanda komponenterna till klumpfri massa.  
Mixa ca 2 min. med lämplig blandningsvisp typ Tjalle och blandningsmaskin  
med relativt högt varvtal 500-700 rpm. Avlufta därefter satsen i ca 2 min.  
Förbruka blandningen omgående - inom ca 30 min. 
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Applicering
Rengöring av verktyg Rengöring sker före härdning i ljummet vatten. 
Appliceringsmetod 
Primering & förarbeten 

Torra och porösa betongytor förfuktas med vatten och primeras med SC-Close. 
Detta i första hand för att undvika porer/pinnhål att bildas i massan - starkt 
sugande underlag absorberar även bindemedlet för snabbt ur massan. Golvytor 
som uppvisar större ojämnheter än vad som kan tas upp vid läggningen skall 
avjämnas i ett moment före. Vid lokala avvikelser upptill 5 mm samt sprickor 
inomsamma vidd, används SC- Close för utfyllnad.  Vid grövre
lagningar tillsättes lämplig sand t ex 0,5-2,5 mm (DS-Mix)

Applicering SC- Close uthälles och distribueras med lämpliga golvstålverktyg i skikt om 0,5-50 
mm samt glättas till jämnhet. Flytande massa bör appliceras med lämpligt 
distansverktyg. Normalt kan ytan slipas inom 1 dygn. 

Härdning 
Härdningstemperatur Temperaturen bör överstiga +7ºC. 

SC-Close härdar genom reaktion mellan komponenterna men påverkas också 
väsentligt av omgivande miljö, temperatur och fuktighet, drag och vind etc. Ju lägre 
temperatur och ju högre fuktighet desto längre tid tar det för produkten att torka 
och vice versa. Och beroende på skikttjocklek är ytan gångbar mellan 3-15 tim vid 
+15ºC och RF ca 70%. Vid temperatur under +10ºC och hög RF
>70% beräkna 2 dygns härdning. Ytan är härdad för att tåla regn och frost när

tumvridning inte skadar ytan och då kulören är jämngrå.
Hälsa & Miljö 
Hälsa & Miljö Se separat säkerhetsdatablad. 
Lagstiftning Informationen och i synnerhet rekommendationerna avseende applikation och slutanvändning av 

Scanmaskinprodukterna lämnas i god tro baserat på Scanmaskins nuvarande kunskap och erfarenhet av 
produkterna när dessa lagras, hanteras och används under normala förhållanden på ett korrekt sätt. I 
praktiken kan differenserna i material, underlag och den aktuella platsen variera på sådant sätt att ingen 
garanti vad gäller användbarhet eller lämplighet för ett visst ändamål kan lämnas. Med hänsyn härtill kan 
något rättsligt ansvar av vad slag det må vara varken härledas från denna information eller från någon 
skriftlig rekommendation eller i övrigt beträffande produkten lämnade råd. Hänsyn måste vid användningen 
även tas till tredje mans ägande och andra eventuella rättigheter. Alla order accepteras under 
förutsättningen av att Scanmaskin aktuella försäljnings- och leveransbestämmelser är gällande. Användaren 
skall alltid använda sig av den senaste utgåvan av den aktuella produktens tekniska datablad, vilket kan 
erhållas vid förfrågan eller på hemsidan www.scanmaskin.com
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