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Patch’n Plug

Proizvajalec: HYDROPROOF, d.o.o., Thakurova 7, 166 29 Praga 6
po licenci: XYPEX CHEMICAL CORPORATION, 1371 Mayfield Place, Richmond B.C, CANADA
V6V 2G9
Lastnosti: Gre za specialno vrsto visokomodifikacijskega, hitro vezljivega cementa, z vsebino aktivne
kemične osnove XYPEX Patch’n Plug za popravila betonskih konstrukcij ter za zaustavitev aktivnih
predorov vode. Apliciran kit je zmožen v času nekaj sekund ustaviti izliv vode, efektiven je proti
negativnemu pritisku kot tudi proti pozitivnemu pritisku do 0,8 MPa. Kit za kratek čas doseže izjemno
čvrstost, ponaša se z zelo dobro lepljivostjo, kateri je osnovna betonska podlaga in zelo je trajen. XYPEX
Patch’n Plug je prašnate oblike .
Lastnosti proizvoda:
Čvrstost na pritisk – 1 ura (ČSN ISO 4012)
Čvrstost na pritisk – 1 dan (ČSN ISO 4012)
Čas otrditve (pri optimalni temperaturi +21 °C; ČSN 72 21 15 : 70)
Neprepustnost cementnega kita (malte) na beton (ČSN 73 1321)
Lepljivost na podlago (ČSN 73 25 77; ČSN72 24 51)
Sipna teža (ČSN ISO 67 82)

min. 5,0 Mpa
min. 15,0 Mpa
max. 3 minute
min. V8
min. 1,5 Mpa
1,150 kg/m3

Priprava podlage:
Poškodovano mesto na površini betona se mehansko ali kemično očisti vseh prostih delcev, nesnage,
premazov, ipd., dobro se očisti in namoči s čisto vodo (ne vpito vodo je potrebno odstraniti). Na tako
pripravljeno podlago je treba aplicirati kit ali malto z modifikatorjem XYPEX Patch’n Plug. Pri
popravilu razpok na površini betona je potrebno najprej zrezati žlebove na njihovi trasi v obliki črke »U«,
minimalne širine 25 mm, globine 45 mm (oblika črke »V« je nedopustna), na mestih, kjer prodira voda, pa
je potrebno globlje zrezati beton. Bolj podrobna navodila so navedena v tehnološkem listu XYPEX
Obdelava: Modifikat XYPEX® Patch’n Plug se meša s pitno vodo (priporoča se temperatura vode 21 °C)
v razmerju 3,5 : 1 za nastajanje gostega kita. Pripravljen kit je potrebno uporabiti v času 3 minut po
mešanju. Iz modifikata XYPEX® Patch’n Plug je potrebno pripraviti prav tako hitro sušljivo zmes malte z
dodajanjem peska, velikosti zrna do 1 mm, z razmerjem mešanja največ 1 : 2 (volumensko). Podrobno
navodilo je navedeno v tehnološkem priročniku XYPEX , kateri je obvezen za zagotavljanje pogojev
garancije.
Staranje: Zmes se stara na običajen način, kot navaden svež beton. V 48 urah mora biti mesto, sanirano z
aplikacijo zmesi XYPEX® Patch’n Plug, v trajno vlažnem stanju.
Pakiranje: Proizvod je zapakiran v pločevinasti posodi s PE vložkom, teža vsebine je 25 kg.
Higiena dela: Modifikat XYPEX® Patch’n Plug je alkaličen in netoksičen. Če zmes pride v stik z očmi,
jih je potrebno izpirati s curkom čiste vode in takoj poiskati pomoč zdravnika. Pri delu je nujno potrebno
uporabljati gumijaste rokavice. Če zmes pride v stik s kožo, jo je treba oprati z milom in namazati z
regeneracijsko kremo.
Področje uporabe: Uporablja se za sanacijo poškodovanih betonskih konstrukcij, predvsem kot tesnilnik
pri trenutnem ustavljanju prodora vode, pri popravilu razpok, kavern, in tudi za reprofilacijo
poškodovanih površin pred končno aplikacijo premaznih snovi XYPEX
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Skladiščenje: Skladišči se v originalni nepoškodovani embalaži, v suhem okolju pri minimalni
temperaturi +7 °C. Če se upoštevajo pogoji skladiščenja, ima material garancijo 1 leto od datuma
proizvodnje.
Dodatne informacije:
Toplotna obremenitev – trajno
Toplotna obremenitev – periodično
Odpornost proti kemikalijam (periodična obremenitev)
Odpornost proti kemikalijam (trajna obremenitev)

-32°C - 130°C
-185°C - 1530°C
pH = 2-12
pH = 3 -11

Certifikacija:
Proizvod je potrjen kot AO 227 na osnovi zakona št. 22/1997 Zb., št. certifikata C5-99-0663 na dan
4.10.1999.
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