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HyDra® Sealant er en 1-komponents formbar pasta til tætning af rør- og 
kabelgennemføringer mod vand og gas.  

HyDra® Sealant hærder ikke ved kontakt med hverken luft eller vand, men for-
bliver elastisk i hele produktets levetid. Konsistensen er som blød ”modellervoks”, 
hvilket sikrer en optimal tætning.  

HyDra® Sealant klæber til de fleste materialer, uden at lime. 

    Kan anvendes på våde overflader 
    Anvendes uden primer 
    Forbliver elastisk/formbar 

TEKNISK DATABLAD - HYDRA® SEALANT

ANVENDELSE

• Produktet bruges til tætning af rør- og kabelgennemføringer. 

• Efterfølgende udskiftning af rør- og kabelgennemføringer er mulig, da pro-

duktet ikke hærder. Produktet bibeholder sine egenskaber, og der skal blot 

suppleres op ved behov. 

• Klæber til beton, stål, polyethylen, polypropylen, PVC, gummi og træ. 

MONTAGE

For et tilfredsstillende resultat med HyDra® Sealant, skal der anvendes en lagtykkelse på minimum 50 mm. 
Gennemføringen afsluttes med Mapei Redirep 45 eller lignende med en lagtykkelse på minimum 10-20 mm. 

Bemærk: Vi tager forbehold for trykfejl og henviser til at den gældende version af data altid er tilgængelig på www.haucon.dk 
eller kan rekvireres ved at kontakte ekspeditionen. Aktuelt revisionsnummer står øverst i venstre hjørne.

FORDELE

1. Montér bagstop på rør/kabel. 2. Pres HyDra® Sealant mod bagstop-
pet til en lagtykkelse på minimum 50 
mm opnås.  

3. Afslut gennemføring med anvend-
else af Mapei Redirep45 eller lignende 
med en lagtykkelse på minimum 10-
20mm. 

Det anbefales, at stille HyDra® Sealant i en spand med varmt vand i cirka 30 minutter før montage for at gøre massen blød 
og let at arbejde med.  

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Farve Grøn
Densitet 1,2 +/- 0,5 kg/L 
PH Neutral 
Montagetemperatur 0°C - +44°C 
Arbejdstemperatur -30°C - +49°C 
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PAKNING OG OPBEVARING

• 310 ml per patron 
• 25 stk per kasse

Opbevares tørt ved minimum 5°C i uåbnet original emballage. Ubegrænset holdbarhed.

Bemærk: Vi tager forbehold for trykfejl og henviser til at den gældende version af data altid er tilgængelig på www.haucon.dk 
eller kan rekvireres ved at kontakte ekspeditionen. Aktuelt revisionsnummer står øverst i venstre hjørne.

CE-MÆRKNING

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

SIKKERHEDSDATABLAD

Sikkerhedsdatablad kan hentes på www.haucon.dk. 

• Bør ikke anvendes ved bevægelser fuger. 
• Bør opbevares varmt inden anvendelse, for enklere montage. 

FORHOLDSREGLER


