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MØRTEL HYDRA CRYSTAL PLUGGTEKNISK DATABLAD -

Blanding og påføring

Beskrivelse og funksjon

CE-merking Pakning

Oppbevaring Sikkerhetsdatablad

Varenr.  Beskrivelse     Pakn.
89102 Mørtel Hydra Crystal Plugg 25 kg spann
     1200 kg/pall

Oppbevares kjølig og tørt.

Produktet er ikke underlagt noen harmonisert europeisk 
standard og skal derfor ikke CE-merkes iht. Byggevare-
forordningen per 1. juli 2013.

Last ned fra www.haucon.no under PRODUKTER.

Hydra Crystal Plugg er en 1-komponent ekstremt 
hurtigherdende sement for tetting av sprekker, riss, 
perforeringer og andre skader som forårsaker lekkasjer 
i betong. Hydra Crystal Plug kan benyttes til tetting av 
aktive lekkasjer fra negativ vanntrykkside. Hydra Crystal 
Plugg sørger for en varig tett løsning.

Hydra Crystal Plugg reagerer med vann og stopper akt-
ive lekkasjer umiddelbart. Den er meget godt egnet til å 
reparere sår, støpereir og sprekker i betong. Den oppnår 
betongens trykkfasthet meget raskt, og forenes med ek-
sisterende betong.  Hydra Crystal Plugg inneholder ingen 
organiske komponenter, er ikke giftig og godkjent for 
bruk i drikkevannsanlegg. Hydra Crystal Plugg er frostsik-
ker etter påføring.

             Ubehandlet     Behandlet med slamming

Lekkasjer tettes eff ektivt

5 deler Hydra Crystal Plugg blandes med 1 del vann til en 
stiv formbar masse/pasta. Miks aldri mer masse enn til 
3 minutters bruk! 

Fjern all løs betong og stein i lekkasjeområdet. Bruk en 
vinkelsliper og skjær ut et U-formet spor i en dybde på 25 
mm og bredde på 20 mm. Glatte fl ater bør sandblåses, 
eller høytrykkspyles før påføring. Hydra Crystal Plugg 
må kun påføres på poreåpen struktur. Form en ball av 
massen og press den inn i lekkasjepunktet til den blir 
hard. Begynn i toppen av sprekken og gå nedover.

Ved store lekkasjer og  høyt vanntrykk er det viktig å få 
drenert vekk vannet før man går i gang med tettingen.

Se utfyllende Monteringsveiledning under produktet på  
www.haucon.no. Søk på varenummer 89102. 


