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Produktbeskrivning 
DantoCrude H består av ren, rå Holmehus-Bentonit från Tåsinge i Danmark.  
 
Produkten består uteslutande av högkvalitativ dansk bentonit och är certifierad på grundval av den mest restriktiva 
europeiska miljöcertifieringen som en miljövänlig produkt. Detta naturliga material kännetecknas av dess förmåga att 
skapa ett sällan robust och hållbart membran. Ett membran som förblir mekaniskt flexibelt och därmed bibehåller sin 
funktion över tiden.  
 
Materialet väljs vanligtvis för miljökänsliga konstruktioner, där det är avgörande att vatten eller läckande förorening 
förhindras från att tränga in i undergrunden. Materialet är i grunden resistent mot kemikalier och fossila bränslen. 
 
Användning 
Produkten är karaktäriserad av dess unika förmåga att bilda en permanent, robust och lågpermeabel barriär. Typiska 
användningsområden: 
 

- Konstruktion av större deponiplatser. 
- Konstruktion av vattendammar och dräneringsreservoarer i många olika storlekar. 
- Säkerställa förorenade områden, skydda grundvatten och även försegling/avledning av regnvatten (dagvatten). 

 

Materialspecifikation 
Typiska värden för DantoCrude H. 

Beskrivelse  

Densitet, löst material vid leverans (T/m3) 1,0 

Väteinnehåll som levererat (%) 32 - 38 

Densitet, komprimerad (kg/liter) 1,7 - 1,8 

Hydraulisk konduktivitet (m/s) E10-12 

 

Kemiska specifikationer 
Analyserna är utförda av BGS (British Geological Survey), som är ett ackrediterat testlaboratorium (UKAS No. 1816). 
LOI, fastställd på 1 g provmaterial, som värms upp till 1050 °C i 1 h. XRFS analysen förbereds vid, 0,9 g torkat provmaterial 
löses i 9 g Flux (66 % Li2B4O7 og 34 % LiBO2) vid 1200°C. Själva analysen utförs på en helautomatisk Philips PW2440 MagiX 
PRO (wavelength-dispersive spectrometer). 
 
Kemisk sammansättning; w/w % oxider av råmaterialet. British Geological Survey (BGS) – X-RAY fluorescence spectrome-
try XRFS Analysis. 
 

SiO2 TiO2 Al2O3 Fe2O3 Mn3O4 MgO CaO Na2O K2O P2O5 

59,64 0,87 16,13 9,06 0,15 3,14 1,04 1,17 2,78 0,14 

 
         

SO3 Cr2O3 SrO ZrO2 BaO NiO CuO ZnO PbO LOI 

0,3 0,02 0,04 <0,02 0,06 0,01 <0,01 0,02 <0,01 6,07 

 

For ytterligare information och vägledning, kontakta vänligen Dantonit A/S. 
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Bulk 

 
 

 

 
 

Rev. 01.02.2022 
 

All information i denna publikation motsvarar vår nuvarande erfarenhet och kunskap. Dantonit ger ingen garanti och tar inget ansvar för de resultat som kan uppnås på grundval av denna information. 
Eftersom vi inte har något inflytande på beredningen och användningen av våra produkter är användaren ansvarig för att kontrollera deras lämplighet. 
Befintliga äganderätt, lagar och förordningar måste följas. 


