
Stopaq
Duurzaam plastische, zwellende afdichtingspasta

Leverbaar
Aantal per pallet 48 900

Grootte / hoeveelheidGrootte / hoeveelheid 10 kg10 kg 25 x 25 x 310 ml310 ml

Verpakkingstype emmer koker

Verpakkingscode 10 25

art.nr.art.nr.

7810 ◼ ◼

Verbruik Ca. 1,2 kg/l op te vullen ruimte

Toepassing Duurzaam plastische afdichting van kabels, leidingen en mantelbuizen■
Bij negatieve waterbelasting■
Voor water- en afvalwater■
Afdichten van watervoerende lekken■

Eigenschappen Drukwaterdicht tot 0,3 bar■
Gasondoorlaatbaar■
Verouderingsbestendig■
Blijvend plastisch■
Onder invloed van water expanderend■
Hecht op natte en droge ondergronden■

Technische gegevens

De genoemde waardes zijn typische producteigenschappen en mogen niet worden gezien als bindende productspecificaties.

Dichtheid (20 °C) Ca. 1,2 g/cm²

Consistentie Pasteuse massa, blijvend plastisch

Zwelvermogen Ca. 10 %

Kleur Groenachtig

Extra informatie Vararbeitungsanleitung Radondichte Wanddurchführung

Verarbeitungsanleitung

Mogelijke systeemproducten Betofix R4 (1096)

WP DS Levell (0426)

Rugvulling (4260)

Werkvoorbereiding Ondergrond vereisten
Draagkrachtig, zuiver en stofvrij.

■

Voorbereidingen
Kunststofoppervlakken opruwen

■

Verwerking Richtlijnen
Ondergrondtemperatuur: +5 °C tot +30 °C. 
Verwerkingstemperatuur: +10 °C tot +35 °C (voor pasta).
Aanbevolen: +25 °C bis +30 °C (kokers opwarmen).
 
Zie verwerkingshandleiding

■
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Applicatie Niet verwerken waar het in direct contact staat met bitumenproducten.
Leidingen (temperatuur ≥+30°C) thermisch isoleren.

Opmerking Afwijkingen van actuele normen en regelgevingen moeten afzonderlijk worden overeengekomen.
Bij de voorbereiding en uitvoering altijd de beschikbare testrapporten in acht nemen.

Gereedschap / reiniging Kitpistool, schuurpapier

Remmers gereedschap
Dichtstoffpistole (4701)

Opslag / houdbaarheid In ongeopende, originele verpakking koel, droog en vorstvrij opgeslagen min. 24 maand.

Veiligheidsvoorschriften Verdere informatie met betrekking tot de veiligheid bij transport, opslag, afval en ecologie vindt u in onze nieuwste
veiligheidsinformatiebladen.

Afval Grotere productresten moeten in de originele verpakking worden afgevoerd in overeenstemming met de geldende
voorschriften. Volledig lege verpakkingen moeten worden gerecycled. Mag niet samen met het huishoudelijk afval
afgevoerd worden. Niet in de gootsteen werpen. Niet in de riolering lozen.

Bovenstaande gegevens zijn aan de hand van de
nieuwste ontwikkelingen en
verwerkingstechnieken samengesteld.

Omdat de toepassing en verwerking buiten onze
invloed liggen, kunnen aan dit technisch merkblad
geen rechten worden ontleend.

U bent in het bezit van onze algemene
verkoopvoorwaarden. Heeft u ze niet meer, vraag
dan een nieuw exemplaar aan. Wij leveren
uitsluitend onder deze voorwaarden.
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