THORO WATERPLUG

(MASTERSEAL 590)

RÝCHLO TVRDNÚCA MALTA NA UPCHATIE VODNÝCH PRESAKOV A TRHLÍN
POPIS PRODUKTU
WATERPLUG zmieaný s èistou vodou vytvára rýchlo tvrdnúcu a trvanlivú maltu na upchatie vodných presakov v betóne a murive.
Tento materiál sa rozpína a zároveò tvrdne,
aby vytvoril nepriepustné, vodeodolné tesnenie s podobnými vlastnosami ako má betón.

POUITIE
WATERPLUG sa pouíva na zastavenie vytekajúcej, alebo presakujúcej vody pod tlakom cez spoje, trhliny a diery v betóne a murive, kde by za pouitia benej malty prilo k
jej vyplaveniu a malty na báze ivice by nedrali/nepri¾nuli.

APLIKÁCIA  NANÁANIE
L Ako tesnenie pre kontrukèné spoje, alebo
spoje v podlahe v suterénnych a pivnièných priestoroch.
L Ako okamité spojivo v kanalizaèných systémoch.
L Na utesnenie trhlín a kontrukèných spojov
v nádriach a v iných vodu zadrujúcich
systémoch.
L Na rýchle upevnenie skrutiek, rúrok, potrubí, privádzaèov, zariadení sanity a podob.
L Ako spojovacia náplò (károvacia malta)
do betónu, muriva, odpadových systémov,
potrubí a vrtov.

VLASTNOSTI A VÝHODY
L Rýchlo tvrdnúca, okamite tesniaca presaky.

L Vyaduje len pridanie vody.
L Rozpína sa a zároveò tvrdne, vytvorí permanentné vodeodolné tesnenie.
L Podobné vlastnosti a kompatibilita s betónom.
L Neobsahuje chloridy.
L Nezvyuje výskyt korózie výstuí.

TECHNICKÉ DÁTA
CHARAKTERISTICKÉ VLASTNOSTI*
Hustota
Maximálna hrúbka èiastoèky
Pevnos v tlaku
30 minút
24 hodín
7 dní
28 dní
Pevnos v ohybe
30 minút
24 hodín
7 dní
28 dní
Pevnos v ahu
28 dní

2140 kg/m3
0,8 mm
N/mm2
13,8
31,0
44,3
52,8
N/mm2
2,7
6,1
6,3
7,0
N/mm2
3,3

*charakteristické hodnoty sú pri 20°C

PRÍPRAVA NA APLIKÁCIU
Diery a trhliny by mali by vysekané aspoò do
írky a håbky 20mm. Osekajte (orete) jednotlivé hrany tohto tvorca tak, aby boli prístupné. Vypláchnite dieru, alebo trhlinu vodou pod
silným tlakom, aby ste tak odstránili vetky
zbytoèné èiastoèky a prach. Celý povrch musí by navlhèený èistou vodou predtým ne sa
aplikuje WATERPLUG.

MIEANIE A APLIKÁCIA
Materiál s vodou staèí miea ruène maximálne 2-3 minúty, v pomere 0,2-0,3 l/1kg práku,
a kým sa nevytvorí masa tuhej konzistencie.
Po aplikácii udrujte WATERPLUG maltu vlhkú aspoò 15 minút.
UTESNENIE AKTÍVNYCH PRESAKOV:
V gumenej nádobe zmieajte len potrebné
mnostvo materiálu (max. 0,5kg), teda mnostvo, ktoré okamite pouijete pri jednej aplikácii. Drte materiál v ruke, a pokým neucítite mierne teplo, alebo sa neobjaví tvrdnutie.
Potom zatlaète WATERPLUG maltu pevne do
otvoru, pridrte bez pohnutia rukou (v rukavici), alebo murárskou lyicou asi 1 minútu, neodahujte ruku príli rýchlo. Ak je otvor príli
ve¾ký na to, aby ste ho zaplnili na 1x, postupujte pod¾a vyie uvedených procedúr a pracujte zo strán smerom do stredu.
Po zastavení miesta s aktívnym presakovaním, odstráòte vetky doèasné opravy tak,
aby sa vytvoril jednotný povrch spolu s okolitou stenou/múrom/podlahou.

nu odstráòte hranoly a vypláchnite liabky èistou vodou, aby ste odstránili sutinu. Vyplòte
liabky maltou WATERPLUG, vtlaète ju do
miest pomocou oblého predmetu, aby ste vyformovali zaoblenie medzi podlahou a stenou.
UPEVNENIE SKRUTIEK, ALEBO KOVOVÝCH KOLÍKOV V BETÓNE, V MURIVE:
Vyvàtajte dieru dos hlbokú na riadne zaistenie
skrutky, alebo kolíka a ve¾kú, aby bolo okolo
aspoò 10 mm. Vyplòte dieru maltou WATERPLUG a zatláèajte ju tak, e sa celá diera zaplní. Hneï na to umiestnite, resp. vtlaète do
stredu malty a otvoru skrutku, alebo kolík.

TVRDNUTIE
Závereèný èas tvrdnutia, 2-4 minúty. Ak u
raz umiestnená malta WATERPLUG dostatoène stuhla, schlaïte ju èistou vodou a udrujte vo vlhkosti aspoò po dobu 15 minút.

POKRYTIE

UTESNENIE A OPRAVA TRHLÍN, SPOJOV
PODLÁH A STIEN Z MURIVA, BETÓNU:
Vysekajte liabok, trhlinu, alebo pokodený
maltový spoj do minimálnej írky a håbky
20mm, oèistite ho vodou, aplikujte Waterplug
a vyhlaïte povrch. Vyformujte 45°zaoblenie
v mieste spoja podlahy so stenou v hrúbke asi
35-45 mm.

1 kg práku zaplní pribline 585 cm3, alebo
spoj o rozmeroch 20x20mm x1,45m.

UTESNENIE SPOJOV BETÓNOVEJ PODLAHY A STENY Z MURIVA V NOVÝCH
KONTRUKCIÁCH:
Vytvorte kanálik okolo vetkých stien pomocou dreveného hranola 20x20 mm zapusteného do spoja medzi podlahou a stenou. Vrchná
strana hranola by mala by zarovnaná s ukonèenou betónovou podlahou. Po uschnutí betó-

SKLADOVANIE

BALENIE
WATERPLUG je dostupný v 5 kg plechovkách.

Vetky materiály by mali by skladované v krytých priestoroch. Po otvorení balenia by sa
mal materiál spotrebova èo najskôr. Chráòte
uvedený materiál pred vetkými zdrojmi vlhkosti a mrazu.
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