
StopaqStopaq
Duurzaam plastische, zwellende afdichtingspasta

LeverbaarLeverbaar
Aantal per pallet 900

VPEVPE 25 x 25 x 310 ml310 ml

verpakking koker

verpakkingscode 25

art.nr.art.nr.

7810 ◼

VerbruikVerbruik Ca. 1,2 kg/ltr op te vullen ruimte

ToepassingToepassing Duurzaam plastische afdichting van kabels, leidingen en mantelbuizen■
Bij negatieve waterbelasting■
Water en afvalwater■
Afdichting van watervoerende lekkages■

EigenschappenEigenschappen Waterdicht tot een druk van 0,3 bar■
Gasdicht■
Bestand tegen veroudering■
Duurzaam elastisch■
Onder invloed van water expanderend■
Hecht op natte en droge ondergronden■

Technische gegevensTechnische gegevens

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

Dichtheid (20°C) ca. 1,2 gr/cm²

Kleur groenachtig

Consistentie pasta, duurzaam plastisch

Zwellend vermogen ca. 10%

Aanvullende informatieAanvullende informatie VerwerkingshandleidingVerwerkingshandleiding
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MogelijkeMogelijke
systeemproductensysteemproducten

Rugvulling Rugvulling (4250)(4250)

Betofix R4 Betofix R4 (1096)(1096)

WP DS Levell WP DS Levell (0426)(0426)

WerkvoorbereidingWerkvoorbereiding Eisen aan de ondergrondEisen aan de ondergrond
Draagkrachtig, schoon en stofvrij.

■

VoorbereidingVoorbereiding
Kunststof oppervlakken opruwen.

■

VerwerkingVerwerking VerwerkingsrichtlijnenVerwerkingsrichtlijnen
Ondergrondtemperatuur: +5°C tot 30°C.
Verwerkingstemperatuur: +10°C tot +35°C (voor de pasta).
Aanbevolen: +25°C tot 30°C (patroon verwarmen).
Zie verwerkingsvoorschriften.

■

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

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

Gereedschap / reinigingGereedschap / reiniging Kitpistool (4701, 4702), schuurpapier

Remmers gereedschapRemmers gereedschap
Kitpistool Kitpistool (4701)(4701)

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

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

Afval Grotere productrestanten conform de plaatselijk geldende voorschriften in de originele
verpakking deponeren. Volledig lege verpakkingen kunnen gerecycled worden. Mag niet
samen met huisvuil afgevoerd worden. Niet in riolering lozen. Niet in de gootsteen
werpen.

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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http://qr.remmers.com/p/4250
http://qr.remmers.com/p/1096
http://qr.remmers.com/p/0426
http://qr.remmers.com/p/4701
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