
Voor mortel en beton[P.T.B.-MASSA-
DICHTINGSMIDDEL

Eigenschappen
Geeft een verhoogde waterdichtheid aan beton, cementeerwerk, voegwerk, enz. 
Geeft een plastificerende werking zodat een gunstiger water/cement factor kan 
toegepast worden.

Dosering
P.T.B.-MASSADICHTINGSMIDDEL wordt steeds aan het aanmaakwater toegevoegd 
in een concentratie van 0,5 à 1% op het cementgewicht.

Bij dosering in beton, waarbij 0; 0,5 en 1% P.T.B.-MASSADICHTINGSMIDDEL op het 
cementgewicht (CEM I 42,5 R) toegevoegd wordt, worden volgende resultaten 
bekomen:

Na onderdompeling in water is de referentie volledig verzadigd na 24 uur. De 
waterindringing na 28 dagen met 0,5% bleef beperkt tot ± 5 mm, en deze met 1% 
tot ± 3 mm.

Een uitgebreid technisch rapport met meetresultaten kan bekomen worden op 
simpele aanvraag.

Opmerkingen
- Schudden vóór gebruik!
- Mag niet samen gebruikt worden met P.T.B.-ANTIGEL.
- Brengt lucht in de mortel en het beton en kan aldus de sterkte beïnvloeden. 

Mengverhouding Verbruik Verpakking

Onverdund toevoegen aan het aanmaakwater ± 0,5% à 1% van het cementgewicht 1 L (12 st/karton), 5 L

Kleur Gebruikstemperatuur

Kleurloos + 5°C tot + 30°C
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EN 934-2+A1 

P.T.B.-MASSADICHTINGSMIDDEL 
Waterdichtingsmiddel in de massa/Adjuvant hydrofuge de masse 

Water resisting admixture/Dichtungsmittel für Beton 
EN 934-2+A1: T.9 

Chloride gehalte/ Teneur en chlorure/Chloride content/Chlorid Gehalt 
< 0,1% m/m 

Alkali gehalte/ Teneur en alcalins/Alkali content/Alkali Gehalt  
< 0,5% m/m 

Corrosief gedrag / Comportement à la corrosion /Corrosion behaviour/ 
Korrosionsverhalten:  

contains components only from EN 934-1 Annex A.1. 
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De toepassingen en gebruiksmogelijkheden van onze producten zijn talrijk zodat geen eenduidige toepassingsrichtlijn kan voor-
geschreven worden. Alle productinformatie geeft de stand van kennis van onze producten weer op het moment van publicatie dezer. 
Alle suggesties en aanbevelingen aangaande het gebruik van onze producten zijn daarom louter illustratief. Alvorens onze producten te 
gebruiken en om zeker te zijn dat het door u gewenste resultaat bereikt wordt, pas het product toe op een kleine en weinig opvallende 
plaats. Vraag steeds de technische fiche van onze producten! Zie website www.compaktuna.be. Raadpleeg onze “Technische Dienst”. 
Deze is kosteloos ter beschikking op ons groen nummer 0800/92279. De Nederlandstalige tekst is exclusief bindend. Versie 10/02/2014.
BV POLYTECHNISCH BEDRIJF is EN ISO 9001 gecertificeerd.


