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Waterafdichting voor buisdoorvoeren. 
 

 

 

 

Beschrijving: 

PC LEAKPLUG is een gebruiksklaar systeem op basis van 

polyurethaan hars voor het water dichtmaken van 

buisdoorvoeren.  

 

 

Toepassingsdomeinen: 

PC LEAKPLUG werd ontwikkeld voor:  

 Het afdichten van waterinfiltraties en 

waterdoorsijpeling via elektrische leidingen, 

buisdoorvoeren, kabelgaines,… .  

 

 ideaal voor het afdichten van openingen van de 

aansluitbocht, nutsdoorvoerbocht, nadat de 

leidingen werden binnengebracht. De vezelprop 

hardt en zet uit en sluit de toegang doorheen de 

buis waterdicht af 

 

 toepasbaar op alle gangbare bouwmaterialen 

(PVC & PE sheathed cables, PILC, (HD) PE pipes) 

 

 

 

Eigenschappen: 

PC LEAKPLUG:  

 Is een snel reagerend hard PU-schuim te gebruiken als waterstop voor het dichten van lekken of het stoppen 

van een waterdoorslag.  

 

 Reageert mat water onder vorming van koolzuurgas. Hierdoor ontstaat er een zweldruk in de polyurethaan 

massa die de indringing van water verhindert.  

 

 Heeft een uitstekende hechting aan minerale bouwmaterialen zoals beton, cement, baksteen, metaal, 

bepaalde kunststoffen.  

 

 Is krimpvrij.  

 

PC LEAKPLUG 

mailto:info@hebonv.be
http://www.hebonv.be/


Pagina 2 van 2 

 
 
 
 
Hebo NV 
Nijverheidsstraat 5 
3990 Peer 

 

T   +32 11 63 23 95  F   +32 11 63 44 69 E   info@hebonv.be  W   www.hebonv.be G   +32 471 76 71 71 

 

Toepassing en uitvoering: 

1. Trek de bijgevoegde handschoenen aan en neem PC Leakinject LEAKPLUG (metalen blik) en PC Leakinject 

LEAKPLUG CAT (klein plastiek flesje) uit de zak. 

2. Giet de inhoud van PC Leakinject LEAKPLUG CAT (klein plastiek flesje) volledig leeg in PC Leakinject 

LEAKPLUG (metalen blik) , sluit deze af en meng beide vloeistoffen grondig door goed te schudden met het 

metalen blik. 

3. Na de inhoud grondig geschud te hebben, giet met het metalen blik volledig leeg op de polyester vezels in de 

plastiek zak. Sluit de zak goed af. 

4. Kneed de zak en doe dit tot al het hars met de polyester vezels is gemend. 

5. Haal kleine propjes uit de zak en dompel onder in water om het hars te activeren. 

6. Duw de propjes onmiddellijk in de buisopening en sluit de opening af. PC LEAKPLUG zal door het water 

opzwellen en daardoor de afdichting realiseren. 

7. Eventueel kan de activatie nog extra gestimuleerd worden door met een verstuiver water te sproeien 

wanneer de watten zijn aangebracht in de doorvoer. 

(zorg er zeker voor dat er ook watten tussen de kabels zitten, zodat de kabels niet direct tegen elkaar zitten) 

 

 

 

Verbruik: 

Met 1 set kan men een buis van Ø 110mm en lengte 600mm afdichten.  

 

 

Verpakking per set: 

 0,5 kg hars (metalen blik) 

 0,05 L katalysator (plastic flesje) 

 40 gr polyester vezels (watten) 

 1 paar handschoenen 

 1 plastiek zak 

 

 

Bewaring: 

Bewaring in originele verpakking: 12 maanden. Het geopende hars (metalen blik) is beperkt houdbaar en moet goed 

afgesloten worden. 

 

 

 

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: overvloedig spoelen met water. 
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