THORO®

Waterdichtingssystemen

Inhoud
Welkom in de wereld van Thoro®

3

Waterdichting

4

Thoroseal®

5

Thoroseal® FC

6

Thoro® Acryl 60

6

Thoroseal® WR

7

Thoroseal® FX100

8

Thoroseal® FX110

9

Thoroseal® FX 1K

10

Thoro® Swell

11

Thoro® Flexi-Joint

12

Waterplug®

13

Thoro® Waterpack

14

Thoro® specificatie gids

15

Edward H. Canon richt
Standard Dry Walls Crafts op
in USA

Introductie van
eerste waterdichte
voegmortel

Introductie eerste
THORO reparatiemortel

Introductie van toeslagstof
voor cement gebaseerde mortels
1960

Thoroseal
Thoro Quickseal
Waterplug

2

Thoro Dryjoint

Thoro Thorite

Thoro Acryl 60

Welkom in de wereld van Thoro®
In 1912 had bouwkundig ingenieur Edward H. Canon er
geen idee van dat zijn THORO® producten een belangrijke
bijdrage zouden leveren bij de vorming van de belangrijkste
producent van gespecialiseerde bouwmaterialen.
Zijn bedrijf, Standard Dry Wall Crafts, had een duidelijk
doel: een oplossing bieden voor problemen in de
bouwindustrie en dit met kwalitatief hoogwaardige
producten.
Standard Dry Wall Crafts evolueerde naar Thoro System
Products, een bedrijf dat onverkort kwaliteit en betrouwbaarheid hoog in het vaandel bleef voeren.
Met meer dan 100 jaar ervaring in waterdichting en betonreparatie heeft THORO® de juiste knowhow en ervaring
om steeds de juiste oplossing aan te bieden ongeacht
het probleem. De kwaliteit en de waarde van de THORO®
producten wordt wereldwijd erkend en zij worden
vervaardigd volgens de strengste normen.
Het doel van THORO® is door de jaren heen echter niet
veranderd – het wereldwijd aanbieden van innovatieve
en doeltreffende oplossingen in de bouwindustrie.

De THORO® producten zijn universeel erkend door internationaal gerespecteerde, keuringsorganismen in landen als
Duitsland, het Verenigd Koninkrijk, België, Spanje, Frankrijk,
Noorwegen, Finland, Italië, de V.S.A en andere.
De THORO® productie-eenheid in Ham, België is
gecertificeerd onder EN ISO 9001 en EN ISO 14001.

Thoro opent Europees
hoofdzetel and productie in
Mol, België
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Waterdichting
Het Thoroseal productgamma biedt waterdichtingssystemen aan voor boven en ondergrondse toepassingen, zowel
voor positieve of negatieve hydrostatische waterdruk.
Deze producten worden vooral toegepast in de waterzuiveringsindustrie, voor kelderdichting, tunnels en andere
structuren.
Flexibele systemen worden gebruikt waar dynamische
beweging leidt tot waterdichtingsproblemen. Actieve lekken
worden snel en effectief behandeld met Waterplug.
Doorvoeringen in betonnen structuren worden flexibel
afgedicht met Thoro Waterpack. Herneminings of stortvoegen worden met Thoro Swell, een zwelkit, behandeld tegen
waterindringing.
Het unieke gamma van Thoro producten zorgt voor een
duurzame bescherming en waterdichting van allerhande
structuren in de waterindustrie.

De Europese standaard EN 1504: producten en systemen voor de reparatie
en bescherming van betonnen structuren die volledig is geïmplementeerd
sinds januari 2009 bestaat uit 10 delen.
EN 1504, deel 2 gaat over beschermingsproducten voor beton en EN 1504,
deel 8 beschrijft de kwaliteitsbeheersing en conformiteitbeoordeling.
Om te voldoen aan deze Europese norm vereist men: initiële type testen,
continue productiecontrole en certificering door een onafhankelijk instituut,
de zogenaamde “notified body”
De Thoro waterdichtingssystemen hebben hun kwalitatieve eigenschappen
aangetoond door middel van in externe testen en voldoen aan de eisen
bepaald in EN 1504, deel 2 voor de producten in overeenstemming met
reparatie principe 1 (bescherming tegen indringing) en principe 2 (vocht
controle).
De Thoro waterdichtingssystemen worden niet alleen gebruikt voor
bescherming van beton, maar zijn ook toepasbaar op andere minerale
ondergronden zoals metselwerk en bepleisteringen.
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Thoroseal®
Thoroseal, een cementgebaseerde coating voor de waterdichting van beton en metselwerk. Weerstaat negatieve en
positieve hydrostatische druk.
Aangemaakt met water of een mengsel van water en Thoro Acryl 60 vormt Thoroseal een waterdichte afwerklaag die men
zeer eenvoudig kan aan brengen met borstel of spuitapparatuur in twee lagen met een totale laagdikte van 2 mm.

Voordelen:
• Weerstaat aan een negatieve en positieve hydrostatische
druk
• Toepasbaar boven of onder het maaiveld.
• Waterdampdoorlatend
• Uitstekende hechting
• Goedgekeurd voor contact met drinkbaar water
• Hoog rendement, snelle applicatiemethode

Technische gegevens:
• Weerstaat tot 4 bar negatieve waterdruk
• Druksterkte: ≥ 45 MPa na 28 dagen
• Hechtsterkte: ≥ 3 MPa
• Hechtsterkte na vries-dooi cycli: ≥ 3 MPa
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Thoroseal® FC
Thoroseal FC is een niet-decoratieve cementgebaseerde waterdichte coating voor de waterdichting van ondergronds
structuren in beton en metselwerk.
Alhoewel waterdicht, blijft Thoroseal FC waterdampdoorlatend.
Zeer eenvoudig aan te brengen met borstel of spuitapparatuur in twee lagen met een totale laagdikte van 2 mm.

Voordelen:
• Toepasbaar onder het maaiveld.
• Waterdampdoorlatend
• Uitstekende hechting
• Laag verbruik
• Hoog rendement, snelle applicatiemethode

Technische gegevens:
• Verwerkbaarheid: ≥ 45 minuten bij 20°C
• Druksterkte: ≥ 40 MPa na 28 dagen
• Hechtsterkte: ≥ 2,5 MPa
• Weerstaat tot 4 bar positieve waterdruk

Thoro Acryl 60
Thoro Acryl 60, een 100% acryl polymeer is een hulpstof voor diverse zand/
cement mengsels en speciaal ontwikkeld als toeslagstof voor verscheidene
THORO producten zoals Thoroseal of Thoro Tect CR.
Maximale verdunning: 1/3
Goedgekeurd voor contact met drinkbaar water.
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Thoroseal® WR
Thoroseal WR is een waterdichte bepleistering voor beton of metselwerk.
Toepasbaar aan de binnen-of buitenzijde, boven of onder het maaiveld, zoals: kelders, waterreservoirs,tunnels, zwembaden, liftputten en douches of badkamers voor het aanbrengen van tegelwerk.

Voordelen:
• Applicatiedikte tot 15 mm per laag
• Aan te brengen met spaan of spuitapparatuur
• Waterdicht vanaf 10 mm laagdikte
• Sulfaatbestendig
• Toepasbaar boven of onder het maaiveld.
• Waterdampdoorlatend

Technische gegevens:
• Verwerkbaarheid: ≥ 30 minuten bij 20°C
• Druksterkte: ≥ 55 MPa na 28 dagen
• Hechtsterkte: ≥ 2,5 MPa
• Weerstaat tot 1,5 bar waterdruk
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Thoroseal® FX100
Thoroseal FX100 is een flexibele, scheuroverbruggende cementgebaseerde coating voor de waterdichting van beton en
metselwerk. Toepasbaar boven en onder het maaiveld. Uitermate geschikt voor de bescherming van beton in contact met
agressief water.
Weerstaat negatieve en positieve hydrostatische druk.. Het vormt een flexibele, waterdichte afwerklaag die men zeer
eenvoudig kan aan brengen met borstel of spuitapparatuur in twee lagen met een totale laagdikte van 2 mm.

Voordelen:
• Scheuroverbruggende eigenschappen tot 1,2 mm
• Blijvend flexibel, ook na onderdompeling in water
• Beschermd beton tegen carbonatie
• Waterdampdoorlatend
• Goedgekeurd voor contact met drinkbaar water
• Kan gebruikt worden in waterzuiveringsinstallaties waar
men gebruikt maakt van ozon of actieve koolstof.
• Zeer goede chemische resistentie Weerstaat zure
oplossingen met een pH van 2
• Resistent tegen zacht water en alkalische oplossingen

Technische gegevens:
• Weerstaat tot 1 bar negatieve waterdruk
• Weerstaat tot 1,5 bar positieve waterdruk
• Verwerkbaarheid: ≥ 60 minuten bij 20°C
• µ CO2 doorlaatbaarheid: 75000
• Hechtsterkte: ≥ 0,8 MPa
• Hechtsterkte na vries dooi cycli: ≥ 1,0 MPa
• Scheuroverbrugging – statisch: Klasse A4 (>1,25 mm)
• Scheuroverbrugging- dynamisch: klasse B3.1 (0,30 mm)
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Thoroseal® FX110
Thoroseal FX110 is een flexibele cementgebaseerde coating voor de waterdichting van beton en metselwerk. Zeer eenvoudig aan te brengen met borstel of spuitapparatuur in twee lagen met een totale laagdikte van 2 mm.
Uitermate geschikt voor de waterdichting van allerhande ondergrondse constructies en kelders onderhevig aan lichte
bewegingen.
Thoroseal FX110 wordt ook gebruikt om betonnen structuren te beschermen tegen vries dooi cycli.

Voordelen:
• Zeer goed scheuroverbruggende eigenschappen
• Blijvend flexibel, ook na onderdompeling in water
• Waterdampdoorlatend
• Laag verbruik
• Goedgekeurd voor contact met drinkbaar water

Technische gegevens:
• Weerstaat tot 1 bar negatieve waterdruk
• Weerstaat tot 1,5 bar positieve waterdruk
• Verwerkbaarheid: ≥ 60 minuten bij 20°C
• Hechtsterkte: ≥ 1,0 MPa
• Hechtsterkte na vries dooi cycli: ≥ 1,0 MPa
• Scheuroverbrugging – statisch: Klasse A2
• Scheuroverbrugging- dynamisch: klasse B1
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Thoroseal® FX 1K
Thoroseal FX K is een ééncompentige elastische lichtgewicht coating voor de waterdichting en bescherming van beton en
metselwerk. Uitermate geschikt voor de bescherming van beton tegen water,vries dooi schade, carbonatatie en dooizouten.
Zijn lichtgewicht samenstelling resulteert in een laag verbruik, en een enorme tijdsbesparing in het aanbrengen.

Voordelen:
• Scheuroverbruggende eigenschappen tot 2 mm
• Elastich bij lage temperaturen
• Waterdampdoorlaatend
• Beschermt beton tegen carbonatatie
• Snelle uitharding, maakt een snelle ingebruikname
mogelijk
• Vries en dooi bestendig
• Waterdicht, weerstaat aan positieve en negatieve
waterduk
• UV bestendig, kan als eindlaag gebruikt worden
• Reduceerd transport, opslag en afval kosten

Technische gegevens:
• Weerstaat tot 1 bar negatieve waterdruk
• Weerstaat tot 5 bar positieve waterdruk
• Verwerkbaarheid: ±45 minuten bij 20°C
• Hechtsterkte: 2,0 N/mm²
• Hechtsterkte na vries dooi cycli: 1,73 N/mm²
• CO2 doorlaatbaarheid Sd waarde: 104 m
• Scheuroverbrugging – statisch: Klasse A4
• Scheuroverbrugging – dynamisch: Klasse B 3.1
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Thoro® Swell
Thoro Swell is een hydro expansief systeem bestaande uit twee producten, de kit (Thoro Swell Paste) en een voorgevormde
strip (Thoro Swell Strip), die bij gebruik in stort of hernemingsvoegen tussen betonnen elementen, waterindringing zal
verhinderen
Detaillering is van cruciaal belang in waterdichting. Voegen en scheuren moeten zorgvuldig worden behandeld om een
goede waterdichtheid te garanderen in betonnen structuren.

Voordelen:
• Permanente hydro zwellende eigenschappen capaciteiten,
zelfs na droog-nat cycli
• Blijft permanent flexibel
• Past zich aan de bewegingen van voegen en constructies
• Eenvoudige installatie zorgt voor succes en verhoogt
snelheid van applicatie
• Geen laswerken nodig

Technische gegevens:
• Zwel capaciteit van Thoro Swell Paste: minimum 320% van
origineel volume.
• Zwel capaciteit van Thoro Swell Strip: minimum 400% van
origineel volume.
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Thoro® Flexi-Joint
Thoro Flexi-joint is een elastomere cementgebaseerde mortel voor de dichting van voegen of scheuren in beton en metselwerk.
Weerstaat negatieve en positieve hydrostatische druk. De mortel laat zich zeer eenvoudig aanbrengen met een kitpistool of
truweel.
Toelaatbare vervorming van de voeg tot en met 15%.

Voordelen:
• Blijvend flexibel, ook na onderdompeling in water
• Kan aangebracht worden op een vochtige ondergrond
• Goedgekeurd voor contact met drinkbaar water
• Goede hechting op vochtige ondergrond
• Overlaagbaar met Thoroseal FX100 of Thoroseal FX110
na 3 dagen

Technische gegevens:
• Vervorming tot breuk: ong. 60%
• Toelaatbare vervorming: ong. 15%
• Treksterkte: 0,45 MPa
• Hardheid- Shore A: 35

Detail voor voegen

b

d

rugvulling

Aanbevolen afmetingen: b ≥ 2 x d
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Thoro Flexi-Joint

Waterplug®
Barsten, lekken enz. zijn plaatsen waarheen water zich kan manifesteren in uw kelder.
Daarom moeten we hier speciale aandacht aan geven en deze behandelen met het juiste product.
Waterplug is een snelzettende mortel voor het afdichten van actieve lekken in beton en metselwerk. Voor het afdichten van
voegen, stortnaden en de aansluiting tussen wand en vloer. Expansief gedurende de uitharding hetgeen een permanente
afdichting verzekert.
Waterplug wordt ook gebruikt om de zwakste plaats in uw kelder waterdicht te maken: de aansluiting tussen muur en
vloerplaat.

Voordelen:
• Expansief biij uitharding, hetgeen een permanente
afdichting verzekert
• Chloridenvrij, dus niet corrosieactiverend
• Goedgekeurd voor contact met drinkbaar water
• Mechanische eigenschappen gelijkwaardig aan beton
• Uiterst snelle uitharding voor onmiddellijke dichting
• Géén injectiemateriaal nodig
• Kan al na 20 minuten overlaagd worden met Thoroseal

Technische gegevens:
• Finale zetting : 2-3 minuten
• Druksterkte:
≥ 10 MPa na 20 minuten
≥ 50 MPa na 28 dagen

Details voor effectieve en duurzame afdichting
Waterplug

Waterplug
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Thoro® Waterpack
Thoro Waterpack is een afdichtingspasta ter voorkoming van waterlekkages door wanddoorvoeringen in kelders. Voor alle
types van wanddoorvoeringen: telefoonkabels, water en gasleidingen en elektrische bekabeling. Het is blijvend flexibel en
voorkomt waterlekkages door zijn expansieve eigenschappen.

Voordelen:
• Water, waterdamp en gas ondoorlaatbaar
• Blijvend flexibel
• Zelfherstellend vermogen bij lichte schade
• Past zich aan kabels en doorvoeringen
• Onmiddellijke afdichting, dient niet uit te harden

Technische gegevens:
• Densiteit: 1,2-1,5 gr/cm³
• Bestand tot 3 m waterdruk
• Applikatiedikte: min 10 cm:

Thoro Waterpack

Waterplug

14

Thoro® specificatie gids
Selecteer het juiste product voor elke toepassing…
Met deze specificatie gids vindt U eenvoudig terug welk product U nodig heeft.
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Contacteer uw Thoro verdeler voor meer details of verder advies.
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Welkom in de wereld van Thoro®
Thoro biedt innovatieve en specifieke oplossingen aan voor de
bouwsector.
Sinds 1912, met meer dan 100 jaar ervaring in waterdichting en
betonreparatie heeft Thoro de juiste knowhow en ervaring om
steeds de juiste oplossing aan te bieden ongeacht het probleem.
De Thoro producten zijn universeel erkend door internationaal
gerespecteerde, keuringsorganismen, terwijl de Thoro productieeenheid in Ham, België gecertificeerd is onder EN ISO 9001 en
EN ISO 14001.

Thoro® productgamma:
Thoroseal® – cementgebonden waterdichtingsproducten
Waterplug® – snelzettende waterstop
Thoro® Swell – hydro zwellende kitten
Thoro® Acryl 60 – toeslagstof
Thoro® Structurite – reparatie mortels
Thoro® Crete – horizontale reparatie mortels
Thoro® Lastic – elastische coatings
Thoro® Enviroseal – hydrofobeermiddelen
Thoro® Grout – cementgebonden gietmortels

Thoro:
BASF Belgium Coordination Center Comm. V.Business Belux – Construction Chemicals
Nijverheidsweg 89
B-3945 Ham
www.thoro.be
Tel. +32 11 34 04 32
Fax +32 11 40 13 92
B.T.W./T.V.A. BE 0862.390.376
RPR/RPM Antwerpen

Uw Thoro verdeler:

