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RC PLUG 
SNELCEMENT VOOR WATERLEKKEN 

 

Waterdichting 
 

 

VOORDELEN VAN RC PLUG 

✓ Kan onder water worden gebruikt 

✓ Heel snelle uitharding 

✓ Afbinding begint reeds na 30 seconden 

✓ Bestand tegen zeer hoge druk 

 

Beschrijving 
 

RC PLUG is een zeer snel uithardend cement voor het onmiddellijk en langdurig stoppen van waterlekkages. 

 

Eigenschappen 
 

• 1-component product; 

• Extreem gemakkelijk en snel aan te brengen; 

• Snelle afbinding en uitharding. 

 

Gebruiksaanwijzing 
 

Voorbereiding van de ondergrond 

Kap de te stoppen zones af om openingen met effen randen te bekomen. Verwijder onzuiverheden en broze delen. Voor 

preventieve behandelingen of aangieten dient u de ondergrond vooraf overvloedig te bevochtigen met leidingwater. 

 

Voorbereiding van het product 

Meng 1 volumedeel water met 2,5 tot 3,5 volumedelen RC PLUG. Mengtijd maximaal 20 seconden. De massa direct met een 

handschoen, truweel of spaan in de ondergrond verwerken en vasthouden tot lekkage stopt. Na circa 30 tot 60 seconden 

begint de afbinding van de snelcementmassa, afhankelijk van de temperatuur van het poeder en het aanmaakwater. 

 

Specifieke toepassingen  

• Dichting van voegen tussen verticale wanden en vloer: breng op de plek van het lek een regelmatige afvloeiingsgreppel 

van ten minste 2 cm diep en breed aan. 

• Insijpelingen onder hoge druk: maak een zo regelmatig mogelijk gat. Begin het gat te dichten op de plekken waar de 

druk het laagst is en eindig met de plekken waar de druk het hoogst is.  

• Nadat u de aanslagen hebt gemaakt, maakt u een “peer” van mortel in uw handen drukt u deze hard aan. 
 

Technische karakteristieken 
 

Dichtheid (EN 1097-3): 1,4 ± 2 kg/l 

Consistentie: Poeder 

Kleur: Grijs 

Mengsel water: 28 ± 3 % 

Dichtheid van het mengsel (EN 1015-6): 1,8 ± 0,07 kg/l 

Starttijd uitharding (EN 196-3): 1 minuut 

Eindtijd uitharding (EN 196-3): 3 minuten 

Volledige uithardingstijd (bij +23°C, 50% R.V.): > 28 dagen 

Minimale applicatietemperatuur: +5°C 
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Veiligheid 
 

Voor informatie en advies over de veilige hantering, opslag en verwijdering van chemicaliën verwijzen wij de gebruiker naar 

het recentste veiligheidsinformatieblad die fysische, ecologische, toxicologische en andere veiligheidsgegevens bevat.  
 

Reiniging gereedschap 
 

• Nat product: reinigen met water 

• Uitgehard product: mechanisch verwijderen 

 

Opslag / Houdbaarheid 
 

• 12 maanden in de originele gesloten verpakking, op een droge plaats uit de buurt van direct zonlicht, bij een 

temperatuur tussen +5°C en +30°C. 

• Bescherm RC PLUG tegen vocht. 

 

Verpakking 
 

Emmer van 4 kg (art.nr. 51235). 

 

Foto’s 
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Wettelijke informatie 
De informatie, en met name de aanbevelingen met betrekking tot de toepassing en het eindgebruik van Reynchemie-producten, wordt in goed vertrouwen verstrekt op basis van de huidige kennis en 
ervaring van Reynchemie met producten die op de juiste wijze zijn opgeslagen, behandeld en toegepast onder normale omstandigheden in overeenstemming met de aanbevelingen van Reynchemie. 
In de praktijk zijn de verschillen in materialen, onderlagen en werkelijke omstandigheden ter plaatse zodanig dat er geen garantie kan worden ontleend met betrekking tot verhandelbaarheid of 
geschiktheid voor een bepaald doel, noch enige aansprakelijkheid voortvloeiend uit enige juridische relatie, op basis van deze informatie, of uit enige schriftelijke aanbevelingen of enig ander advies 
dat wordt gegeven. De gebruiker van het product moet de verenigbaarheid van het product testen voor de beoogde toepassing en doel. Reynchemie behoudt zich het recht om de producteigenschappen 
te wijzigen. Onze verantwoordelijkheid zou in geen enkel geval in het gedrang kunnen worden gebracht, in de veronderstelling van een uitvoering die niet conform is met onze inlichtingen. De 
eigendomsrechten van derden dienen te worden gerespecteerd. Alle bestellingen worden aanvaard onder de huidige verkoop- en leveringsvoorwaarden. Gebruikers dienen altijd de meest recente 
uitgave van het lokale technische informatieblad te raadplegen voor het betreffende product; exemplaren hiervan worden op verzoek verstrekt.  

 

 

 

 


