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Waterafdichting voor buisdoorvoeren. 

 

 

 

Beschrijving: 

FLEX 2000 is een plastische, damp- en waterdichte  

afdichtingspasta voor de afdichting van buis- en  

kabeldoorvoeren in constructiedelen die de grond raken.  

Ook te gebruiken bij instromend water voor de  

afdichting van lekkages. 

 

 

Ondergrond: DROOG of VOCHTIG of NAT 

Het gebruik van FLEX 2000 LEAKPLUG kan zowel op droge,  

vochtige als nate ondergrond! 

De ondergrond moet wel stof-, vet-, teer- en olievrij zijn. 

Geschikte ondergronden: Beton, baksteen, specie, 

pleisterwerk en alle andere minerale bouwstoffen,  

keramiek, pvc, polypropyleen.  

 

 

Toepassing en uitvoering:  

 

1. Voor de verwerking wordt FLEX 2000 30 minuten in warm(ca 35 – 40°C en zodoende naar 

verwerkingsconsistentie gebracht.   
 

2. De opening stofvrij maken. Ook zand en andere losse bestanddelen verwijderen. 
 

3. Voor een goede werking is er een vrije diepte van 12cm nodig. De overige vrije ruimte kan opgevuld worden 

met PU-schuim. 
 

4. FLEX 2000  injecteren van achter naar voor in een laagdikte van 10 cm. 
 

5. Bij kabeldoorvoeren moet na de injectie een beetje aan de kabels geschud worden zodat eventuele holtes 

met FLEX 2000  volledig opgevuld worden. De kabels mogen elkaar niet raken, tussen de kabels dient FLEX 

2000  geïnjecteerd te zijn. 
 

6. Afsluitend de FLEX 2000  met een metalen plamuurmes goed aandrukken en gladstrijken. 
 

7. Als extra bescherming wordt de monding  met snelcement afgesloten. (bv Ardex B12 ) 
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Technische eigenschappen: 

 gewicht per stuk = 0,94 kg 

 materiaal: polyolefine 

 kleur: grijs 

 consistentie: pasta-achtig, niet uitzakkend 

 geur: reukloos 

 verwerkingstemperatuur: tussen + 5° C en +35° C 

 benodigde hoeveelheid: ca. 1,6 kg per liter vloeistof 

 reiniging gereedschap: met universeel reinigingsmiddel 

 houdbaarheid: ca. 2 jaar bij 20˚C 

 waterdrukdichtheid: tot max. 0,75 bar ( 7,5 m watertoevoer) 

 test certificaat / goedkeuringen: Testrapport MFPA Leipzig Nr: U/5.1/08-043 

 

 

Voorzorgsmaatregelen en veiligheidsaanbevelingen: 

 Contact van  met de huid en ogen voorkomen. 

 Beschermbril, handschoenen en beschermende kledij dragen. 

 Bij contact met de ogen: overvloedig spoelen met zuiver water en een arts raadplegen. 

 Bij contact met de huid: spoelen met water en zeep. 
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