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THORO WATERPACK 
 

Hydro-expansieve kit ter voorkoming van waterlekkages door 
leidingdoorvoeren 

  

Productbeschrijving 
 
Afdichtingpasta ter voorkoming van waterlekkages door 
wanddoorvoeringen in kelders. 
 
Voorkomt allerhande waterproblemen door infiltraties. 
 
 

Gebruik 
 
Afdichtingpasta voor alle types van wanddoorvoeringen  

- Telefoonkabels. 
- Allerhande kabeldoorvoeren. 
- Water en gasleidingen. 
- Elektrische bekabeling. 

 
Voor het maken van gasdichte doorvoeren. 
 
Contacteer de technische dienst voor applicaties die 
hierboven niet vermeld worden. 
 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Voordelen 
 
 Duurzaam 
- Water, waterdamp en gas ondoorlaatbaar. 
- Bestand tot 3 m waterdruk. 
- Permanent flexibel. 
- Zelfherstellend vermogen bij lichte schade. 
- Past zich aan kabels en doorvoeringen. 
 
 Eenvoudige applicatie 
- Kan met eenvoudig handpistool worden aan-

gebracht. 
- 1 component, gebruiksklaar. 
- Uitstekende hechting op droge en vochtige 

ondergronden. 
- Geen hechtingslaag nodig. 
 
 Kostenbesparend 
- Onmiddellijke dichting.  
- Dient niet uit te harden. 
- Universeel in gebruik. 
 
 Milieuvriendelijk 
- Geen dampen. 
- Oplosmiddelvrij. 
- Niet toxisch. 
 
 

Technische gegevens 
 
Typische eigenschappen (a) 

 

Kleur: Blauwgroen 

Consistentie: pasta 

Densiteit ± 1,2 – 1,5 g/cm³ 

Applicatiedikte:  minimum 100 mm 

Applicatietemperatuur 

(ondergrond): 

 
+5  tot +35 ºC 

Applicatietemperatuur 

(materiaal): 

 
+20  tot +35 ºC 

(a) Typische waarden. Alle testen werden uitgevoerd in een 
temperatuurgeconditioneerde ruimte. 

2 3 1 

1: Rugvulling 

2: THORO® WATERPACK 

3: WATERPLUG ® 
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Verbruik 
 
Afhankelijk van het volume. Ongeveer 3 kokers per 
opening van 1 liter. 
 
 

Verpakking 
 
310 ml kokers.  
25 kokers per doos. 
 
 

Bewaring 
 
Bewaar in droge en vorstvrije condities.  
Bewaartijd in deze condities is ongelimiteerd. 
 
 

Applicatie 
 
Voorbereiding van de ondergrond 
Alle ondergronden dienen olie en vetvrij te zijn. 
Verwijder stof en alle vreemde materialen. 
 
Vooraleer THORO WATERPACK aan te brengen, 
installeer een rugvulling tot op een diepte van minimum 
120 mm van de doorvoer. Deze voorkomt vervuiling en 
dient als basis voor de THORO  WATERPACK. 
 
In geval van meerdere kabels gelieve de rugvulling op 
zodanige wijze te plaatsen date er zich minstens 10 mm 
afstand tussen de kabels bevindt. 
 
Applicatie 
Het is raadzaam de kokers te bewaren tussen 20-35°C. 
Eventueel kokers opwarmen in warm water voor 
applicatie. Dit vergemakkelijkt het aanbrengen van de 
pasta. 
 
THORO WATERPACK kan met een eenvoudig 
handpistool worden aangebracht. 
 

Positioneer de spuitmond zo goed als mogelijk tot tegen 
de rugvulling.  
Start altijd onder de kabels en breng THORO 
WATERPACK zorgvuldig aan zodat alle openingen goed 
gevuld worden. 
Breng de pasta aan tot ongeveer 2 cm van de opening. 
Indien nodig, druk de pasta goed aan zodanig dat alle 
kabels omhuld zijn. Vermijd holle ruimtes door de 
spuitmond gedurende het aanbrengen steeds in contact 
te houden met de pasta. 
 
Verwijder overtollig materiaal zodat er een vrij ruimte van 
ongeveer 2 cm overblijft. 
 
Vul deze ruimte met de waterdichte cementgebonden 
mortel WATERPLUG of ander geschikt materiaal. 
 
Reinigen en onderhoud 
Gereedschap en niet uitgehard materiaal kunnen met 
water gereinigd worden. 
 
 

Aandachtspunten 
 
- Ondergrond en omgevingstemperatuur bij voorkeur 

tussen +5ºC en +30ºC. 
- Bij temperaturen hoger dan 35°C gebruik geschikt 

thermisch isolatiemateriaal of rugvulling. 
- Om het aanbrengen te vereenvoudigen kan men een 

flexibele spuitmond gebruiken. 
- PVC doorvoeren opruwen en zuiver maken met water 

vooraleer de pasta aan te brengen. 
 
 

Gezondheid en veiligheid 
 
Normale veiligheidsvoorzieningen te treffen met gebruik 
tot chemische producten te voorzien. Bijvoorbeeld: 
gelieve niet te eten roken of drinken tijdens de applicatie. 
Was de handen na gebruik of draag handschoenen. 
Raadpleeg het veiligheidsinformatieblad voor bijkomende 
informatie  
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Belangrijk bericht: De grootste zorg werd besteed aan het samenstellen van  de 
technische gegevens voor de producten van het bedrijf. Alle aanbevelingen of  
suggesties met betrekking tot het gebruik van de producten worden zonder enige 
garantie gegeven. De gebruiksvoorwaarden ter plaatse kunnen immers door het 
bedrijf niet worden gecontroleerd. De gebruiker moet zelf controleren of elk product 
geschikt is voor het doel en of de omstandigheden ter plaatse het gebruik toelaten. 

 Deze uitgave vervangt alle voorgaande. 

  

 


