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TEKNISK DATABLAD -  HYDRA SEALANT

HyDra Sealant er en formbar pasta med høj tæthed til 
tætning mod gas- og vand indtrængning. Produktet er 
designet specielt til vandtætning af rør- og kabelgennem-
føringer. Produktet er en 1-komponent plastmateriale 
som ikke hærder i luft eller vand, men forbliver plast-elas-
tisk i lang tid. Konsistensen er som blød “modellervoks”. 
Produktet vil klæbe sig til de fleste materialer, uden at 
lime. 

Beskrivelse Funktion

Egenskaber

Produktet anvendes til tætning mellem kanaler og kabler 
under vandspejl eller i konstruktioner der udsættes for 
periodisk vand. Ved udskiftning af kabler hvor produktet 
tidligere er blevet anvendt, opretholdes konsistens og 
egenskaber videre, så bør det ikke udskiftes, men kun 
supplere, hvis det kræves. Udover HyDra Sealant brug-
es en bagstop skal rulles op omkring kablet til at trykke 
massen imod. Dette for at undgå at trykke massen ud på 
bagsiden af hullet.

Montering

 - Vandtæt
 - Miljøvenlig og giftfri
 - Frostsikkert
 - Ubegrænset holdbarhed 

1. Bagstop vikles omkring kablet / røret og i den  
korrekte position 60- 70mm i hullet.

2. HyDra Sealant presses ind i hullet mod bagsteoppen 
med en tykkelse på mindst 50 mm

3. Den resterende åbning tætnes med mørtel (rep 45)

Tips:
Det anbefales at stille HyDra Sealant i en spand med 
varmt vand i 30 minutter før installation, så at massen 
bliver blød og let at arbejde med.

 - Gastæt
 - Plastisk elastik
 - God vedhæftning

CE-mærkning Pakning

Opbevaring Sikkerhedsdatablad

Produktet er ikke underlagt nogen harmoniseret eu-
ropæisk standard og bør derfor ikke være CE- mærket 
iht. Byggevareforordning (CPR) fra den 1. juli 2013.

Opbevares køligt og tørt.

Art. nr.  Beskrivelse Pakning
1141154 HyDra Sealant 310 ml per patron
    25 stk per karton

Hent SDS på www.haucon.dk under Produkter eller kon-
takt sds@haucon.dk


