WATERDRUK-STOP
Waterdichte ondergrondse afdichting
beschermt je woning.

PRODUCTFICHE

Productomschrijving
Snel verhardend en expanderend afdichtingsmiddel voor het
onmiddellijk stoppen van alle lekken, zelfs onder extreem hoge
druk. Tijdens de korte droogtijd zet het product uit zodat alle
lekken door scheuren, gaten en barsten onmiddellijk en permanent
gedicht worden. Ook voor het afdichten van hoeken en voegen
tussen ondergrondse muren en de vloerplaat onderhevig aan
waterdruk en het muurvast verankeren van bouten, leidingen en
metalen stukken in steen en beton. Bevat geen oplosmiddelen en
is onbrandbaar.

Toepassing
Te gebruiken voor scheuren, voegen, barsten en openingen in beton en metselwerk zoals kelders, vijvers,
rioleringen, zwembaden en funderingen.

Voordelen
❱ Droogt zeer snel
❱ Werkt zelfs onder hoge druk
❱ Dicht lekken, naden en verankert
❱ Verankert bouten of andere voorwerpen

Hoeveel product heb ik nodig ?
Afhankelijk van de te behandelen lekken.

Handige weetjes?
• In een beschutte, vochtvrije en koele ruimte bewaren
• Niet verwerken bij omgevings- en ondergrondtemperatuur lager dan +5°C; eveneens van toepassing tijdens het
drogingsproces (ca. 8 u)
• Vermijd te sterke of te snelle droging : WATERDRUK-STOP min. 15 minuten vochtig houden tijdens het
drogingsproces

Materiaal

Kleur

Inhoud

Dekking

Droogtijd

Lagen

Overschilderbaar

Cement

Grijs

1 KG / 2,5 KG
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WATERDRUK-STOP
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GEBRUIKSAANWIJZIGING

Wat heb ik nodig ?

Hoe bereid ik het oppervlak voor ?
• Kap scheuren, gaten en voegen met een beitel open met een breedte en
diepte van min. 2 cm.
• Spoel al het vuil en losse deeltjes weg met zuiver leidingwater.

Hoe gebruik ik het product ?
• Meng 4 delen WATERDRUK-STOP poeder met 1 deel zuiver leidingwater van
ca. 20°C en meng tot er een klontervrije en stevige massa ontstaat. Meng
nooit langer als nodig en maak nooit meer dan er in 3 min. kan worden
verwerkt.
• Pers WATERDRUK-STOP krachtig in de opening en druk 1 à 2 min. krachtig
zonder te bewegen en verwijder onmiddellijk het eventuele overtollige
materiaal.
• Behandel nadien het gehele oppervlak met 2 lagen KELDER-BEZETTING of
KELDER-EPOXY

Wil je meer info ?
Droogtijd
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h/u
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Reiniging

H2O

Bescherming

Wij staan klaar voor al je vragen.
Geef ons snel een seintje via
België: 03 237 60 00 of info@aquaplan.com
Nederland: 0162 42 29 00 of verkoop-dhz@martensgroep.eu
Website: www.aquaplan.com
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