
 
Produktbeskrivelse 
Xypex Patch’n Plug er en spesialdesignet, hurtigherdende, hydraulisk sementblanding for betonglapping og repara-
sjon, i samsvar med EN 1504-3. Patch’n Plug stopper rennende vann på få sekunder og brukes til å tette sprekker, 
forskalingshull og andre feil i betong. Tetningsegenskapene til Patch’n Plug forbedres av Xypex unike krystallinske 
vanntettingsteknologi.

 

 

 
Produktegenskaper 
Utseende og farge grå pulver
Kloridioninnhold i pulver ≤ 0,05% av massen
Herdetid
   Første
   Endelig

 
1:30 to 4:40 (min:sek)
4:30 to 9:00 (min:sek)

Vedheft ≥ 0,8 MPa
Trykkfasthet EN1504-3, Klasse R2 ≥ 15 MPa
Holdbarhet, termisk kompatibilitet ≥ 0,8 MPa
Reaksjon på brann Klasse A1
Farlige stoffer Møter klausul 5.4

 

Overflate forberedelser
For plugging av sprekker og andre feil, meisle til en dybde på 35 mm og en bredde på 25 mm. Ikke kutt armeringsstål. 
Fugen skal være ‘U’ formet; “V” -formet spor er ikke akseptabelt. Ved aktiv vannlekkasje kan fugen trenge å være  
dypere. For generell lapping, meisle ut dårlig betong til du kommer til solid betong. Fjern alt løst materiale og mett 
overflaten med rent vann. La vann absorberes inn i underlaget.

Blanding
Tilsett 1 del vann til 3,25 - 3,5 deler Patch’n Plug i volum og bland til konsistensen til en stiv masse. Ikke miks mer enn 
du kan bruke i løpet av 3 minutter. For best resultat, vanntemperaturen skal ligge på mellom 15 - 20ºC.

Påføringsprosedyrer
Form Patch n Plug med hånden. Plasser pluggen i hulrommet og press godt til pluggen er hard. Når du tetter sprekker, 
begynner du på punktet med lavest vannføring og jobber mot punktet med størst vannføring. Omgivelsestemperaturen 
og overflatetemperaturen bør være mellom 4 - 30°C.

Ta kontakt med din lokale Xypex representant angående prosjektet og bruk av Xypex og for detaljerte bruksanvisninger.

Herding
Holdes fuktig i 48 timer ( Bruk spraykanne med lett dusj )

Vanntet t ing av betong med Crystal l izat ion™ TDS-PNP-NOR
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PATCH’N PLUG
TEKNISK DATABLAD

Anbefales til
•  Stoppe en aktiv vannlekkasje gjennom sprekker  
 og mangler i betongen. 
• Reparasjon av forskalingshull, steinreir annen defekt 
• Reparasjon av lekkasjer i konstruksjonsfuger 
• Tetting rundt rørgjennomføringer

Fordeler
• En komponent (bare tilsett vann) 
• Veldig rask herdetid 
• Kort nedetid av vannholdende strukturer 
• Ikke giftig / ingen VOCs



Manufacturer: Xypex Chemical Corporation, 13731 Mayfield Place, Richmond, BC, Canada V6V 2G9 
Distributor: Norteknikk AS, Postboks 42, 8271 Drag 
XYPEX is a registered trademark of Xypex Chemical Corporation. Copyright © 1978-2021 Xypex Chemical Corporation.

   

Emballasje
Xypex Patch’n Plug er tilgjengelig i 9,1 kg spann og 27,2 kg spann.

Lagring
Xypex produkter må lagres tørt og minimum 7ºC. Holdbarhet er ett år når den oppbevares under riktige forhold.

Helse og sikkerhet
Xypex-pulveret eller blandingen er svært alkalisk. Xypex kan forårsake betydelig hudirritasjon og alvorlig øyeskade. 
Ta følgende forholdsregler under håndtering av pulveret eller blandingen: bruk ugjennomtrengelige klær, vernebriller, 
hansker og støvler. Unngå direkte kontakt med pulveret eller blandingen. Hvis hudkontakt oppstår, vask straks det 
berørte området med rent vann; irritasjonen vedvarer, søk øyeblikkelig legehjelp. Hvis øyekontakt oppstår, skyll straks 
øynene med rent vann og søk øyeblikkelig legehjelp. Produsenten beskriver disse forholdsreglene og instruksjonene   
for behandling av problemer på emballasjen og på sikkerhetsdatabladene. Sikkerhetsdatabladene er lett tilgjengelige 
via din lokale Xypex-forhandler eller representant.

Produktet kan kastes på et deponi eller behandles av et spesialfirma; følg relevante lokale avfallshåndteringskrav.

Sertifisering
Xypex Patch’n Plug er sertifisert som R2 ikke-strukturell reparasjonsmørtel i henhold til EN 1504-3. Sertifiseringen av 
produktet og regelmessige revisjoner av FPC utføres av Notified Body 1020 TZUS (060-051352).

Garanti
Produsenten garanterer at produktene produsert av den skal være fri for materielle feil og være i samsvar med den 
normale høye kvaliteten. Hvis noen av produktene viser seg å være defekte, skal ansvaret overfor produsenten være 
begrenset til utskifting av produktet fra fabrikken. Produsenten gir ingen garanti for salgbarhet eller egnethet for et be-
stemt formål, og denne garantien er i stedet for alle andre garantier uttrykt eller underforstått. Brukeren skal bestemme 
produktets egnethet til sin tilsiktede bruk og påta seg alle risikoer og ansvar i forbindelse med dette.


