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• Skyddspåse som skyddar bandet mot 
svällning i ca 10 dagar vid montage i 
fuktig miljö.

• Kan monteras direkt i färska betongen.

• Kan användas i såväl vertikala som 
horisontella gjutfogar.

• Sväller upp till 15 gånger sin torrvolym.

• Testad i 2 % salthaltigt vatten

• Testad och godkänd hos Vattenfall 
Research & Development AB.

TEKNISKT DATABLAD - HYDRA WATERSTOP

FÖRDELAR

1. Monteras till sin halva höjd direkt i den färska betongen i första
gjutningen.
2. Spikas eller skjuts fast på härdad betong via ett montagenät av
sträckmetall. Spikavstånd ca. 500 mm. Tillse att bandet ej lyfter
vid gjutning.
3. Spikas eller skjuts fast på härdad betong med stålspik försedd med
bricka. Spikavstånd ca. 200 mm. Tillse nogsamt att bandet
ej lyfter vid gjutning.

HyDra Waterstop är ett svällband av bentonitlera som expanderar
kraftigt vid kontakt med vatten. Täpper vid svällning till sprickor och håligheter 
i betongen.
HyDra Waterstop är försett med en skyddspåse för att fördröja svällprocessen. 
Skyddspåsen är 100% organiskt nedbrytningsbar. När svällbandet väl är 
ingjutet löses påsen upp och svällningsprocessen kan börja. 

Svällband av bentonitlera är sedan länge väl beprövade på våra byggen.
Vid kontakt med vatten sväller bentonite och ger en varaktig tätning av  
sprickor i betongen.
Monteras direkt i den färska betongen, med montagenät i den härdade 
betongen eller hellimmas med HyDra Svällpasta. Ett täckskikt på minst
80 mm skall iaktas.

Montering

HyDra Waterstop kan monteras på flera olika sätt: 

CE-märking

Produkten är inte underlagt någon harmoniserad 
europeisk standard och skall därför inte CE-märkas. 

Förvaring
Förvaras torrt.

SÄRDRAG

Under svällprocessen tränger 
bentoniten in i sprickorna, porerna och 
hålrummen i betongen. När 
bentonitbandet gjuts in i 
betongkonstruktionen begränsas 
svällutrymmet och det ökade 
svällningstrycket får bentoniten att 
drivas ut i sprickor och tomrum. 
Produkten har testats och godkänts av 
svenska Vattenfall AB, även för 
användning i saltvatten med 2% 
salthalt och 30 m vattenspelare.




