
 
  

WATERPLUG® 

GYORS KÖTÉSI IDEJŰ KRISTÁLYOS VÍZZÁRÓ ANYAG 

ISMERTETŐ 
 
A Waterplug egy cementszerű, integrált, kristályos, vízzáró anyag, amely megállítja az aktív vízszivárgást, és 
megakadályozza a nedvesség bejutását. 

AJÁNLOTT ALKALMAZÁSI TERÜLETEK 
 
A WATERPLUG felhasználható bel- vagy kültéren tömítő betonként, vagy ahol gyors kötési időre és azonnali 
szilárdságra van szükség. 
 

 Aktív vízszivárgás megállítása/eltömése 
 Szivárgó kötések, kötőfuratok vagy repedések tömítése 

 
A Waterplug az alábbi felületeken alkalmazható: 

 Beton 
 Falazat 
 Kerámiák 
 Kövek 

 
ELŐNYÖK: 
 

 Megakadályozza a vízáramlást 
 A keverés után kb. 5 perccel köt 
 Tartós 
 Keverhető vízzel, vagy használható szárazon 
 Egyszerűen alkalmazható 
 Könnyen felhasználható, visszazárható csomagolás 

 
HASZNÁLATI UTASÍTÁS 
 
Felület előkészítése: 
A felületnek tisztának, épnek és felületi szennyeződéstől mentesnek kell lennie. A repedéseket vissza kell vésni a 
szilárd anyagig, a Waterplug fogadásához megfelelő mélyedést hagyva. 
 
Keverés: 
A kötési idő nagymértékben függ a keveréshez felhasznált víz mennyiségétől. A szabványos érték (20 °C-on): 1 kg 
Waterplug és kb. 0,20 liter víz.(Földnedves állag) Adja hozzá a Waterplugot a vízhez, majd gyorsan keverje el. A 
keverési idő körülbelül 30 másodperc. A keverés utáni kötési idő körülbelül 5 perc. Hideg időjárás esetén használjon 
langyos vizet. Magasabb hőmérsékleten hideg vizet használjon. 
 
 

  
 

TERMÉK 
 
ADATLAP  



 

Alkalmazás: 
 
A hulladék csökkentése érdekében csak kis mennyiségű Waterplugot keverjen meg.  
 
A keverés után azonnal használja fel a Waterplugot a szükséges területen. Formálja az anyagot ék alakúra, majd 
nyomja be az éket szivárgás résébe Jól dolgozza el a keveréket a területen, majd tartsa a helyén körülbelül 5 percig 
(Viseljen gumikesztyűt). A kötés befejezéséig tartsa fenn a nyomást az anyag mozgatása nélkül. Taposással, vagy 
fa / kalapács segítségével fejtse ki a lehető legnagyobb nyomást az anyagra.  
 
Ha megszűnt a szivárgás, töltse ki az üreget a beton felszínéig Penecrete Mortar habarccsal, és távolítsa el a 
felesleges anyagot. 
 
Enyhe megnedvesítés után használjon normál Waterplug vízzáró bevonatot.  
 
Bizonyos körülmények között a Waterplug száraz porként is alkalmazható.  
 
CSOMAGOLÁS 
 
A termék 18 kg-os zsákos vagy 25 kg-os vödrös kiszerelésben kapható. 
 
TÁROLÁS / ELTARTHATÓSÁGI IDŐ 
 
A Waterplugot száraz, legalább 7 °C-os helyen kell tárolni. Megfelelő tárolási feltételek mellett, száraz helyen, 
bontatlan, sértetlen eredeti csomagolásban tárolva az eltarthatósági idő 12 hónap. 

MUNKAVÉDELEM 
 
A termék Portland cementet tartalmaz, ami lúgos hatású. Irritálja a szemet és a bőrt, és a bőr túlérzékenységét 
okozhatja. A termék használata közben viseljen megfelelő eszközöket a szem, a bőr és a légutak védelmére. 
Amennyiben szembe kerülne, azonnal mossa ki bő vízzel, és forduljon orvoshoz. További információkért olvassa el 
az anyag biztonsági adatlapját. GYERMEKEK ELŐL ELZÁRVA TARTANDÓ. 
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WATERPLUG 
szerkezeti és nem szerkezeti javító betonhabarcs 

 
Nyomószilárdság: 

R3 osztály (≥ 25 MPa) 
 

Klórtartalom:  
< 0.05 tömegszázalék 

Kötőanyag: n.a. 
Zsugorodás, tágulás: n.a. 
Rugalmassági modulus: 

n.a. 
Hőkompatibilitás (1. rész): n.a. 

Korróziós viselkedés: nincs korrozív hatása 
Tűzre adott reakció: n.a. 
Veszélyes anyagok: n.a. 

 
 
 
 
 
 
 
A PENETRON INTERNATIONAL LTD. garantálja, hogy az általa gyártott termékek mentesek az 
anyaghibáktól, megfelelnek a keverési előírásoknak, és minden összetevőt a megfelelő arányban 
tartalmaznak.  
A PENETRON INTERNATIONAL LTD NEM VÁLLAL GARANCIÁT ARRA, HOGY  TERMÉK A KÍVÁNT 
CÉLRA ALKALMAS. A felhasználó felelőssége annak meghatározása, hogy a termék megfelel-e az 
adott felhasználási célra, és minden ezzel kapcsolatos esetleges veszély és felelősség felmérése. 
MAGYARORSZÁGI FORGALMAZÓ: CHEM-BETON 2000 KFT; 8628 Nagycsepely, Jónás major 1, 
jonas@penetron.hu, 06 30 700 85-22, fax: 06 84 367-594 

WATERPLUG ® 

 TERMÉK ADATLAP  


