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Kenmerken
 Maakt mortel en beton: SUPER WATERDICHT - HECHTEND - ELASTISCH - FLEXIBEL - 

SCHEURVRIJ - BETER VERWERKBAAR
 
 COMPAKTUNA® HYDRO wordt als universele toeslagstof voor mortel en beton gebruikt en 

wordt specifiek toegepast waar de waterdichtheid van groot belang is voor o.a. volgende 
toepassingen:

- Kelders, watervergaarbakken, waterputjes, enz. ...
- Zwembaden, vochtige muren, balkons, enz. ...
- Cementeringen en bepleisteringen van alle aard
- Voegwerken
- Natuursteen: rotsvaste hechting op gevels en vloeren, enz. ...

Gebruiksaanwijzing
1. De werken worden uitgevoerd op een zuivere, vetvrije en stabiele ondergrond.
2. COMPAKTUNA® HYDRO wordt aan het aanmaakwater toegevoegd.
3. Poreuze ondergronden voorstrijken met een oplossing bestaande uit 1 deel  COMPAKTUNA® 

HYDRO en 4 delen water. Deze oplossing wordt aangebracht met een borstel of verstuiver. 
Laat deze na de toepassing 2 à 3 uur drogen. Met 1 liter COMPAKTUNA® HYDRO kan gemid-
deld 20 m2 ondergrond voorgestreken worden.

4. Aanhechtingslaag: 1 deel cement en 1 deel zand mengen. Aanmaken tot een homogene, 
strijkbare brij met een aanmaakvloeistof bestaande uit 1 deel COMPAKTUNA® HYDRO en 
twee delen water (± 18% aanmaakvloeistof ). De aanhechtingslaag met een kwast op de 
ondergrond aanbrengen in een dikte van 1 à 2 mm. Men laat de aanhechtingslaag aantrek-
ken (maar niet uitharden) alvorens verder te werken. Met 1 liter COMPAKTUNA® HYDRO 
kan gemiddeld 7 m2 aanhechtingslaag geplaatst worden.

5. De afwerkingslaag met plastische COMPAKTUNA® HYDRO-mortel aanbrengen op de nog 
vochtige aanhechtingslaag. 

6.  Voor voegwerken wordt de voegmortel aangemaakt met een oplossing bestaande uit 1 
deel COMPAKTUNA® HYDRO en 3 delen water voor een aardvochtige mortel, en met een 
oplossing bestaande uit 1 deel COMPAKTUNA® HYDRO en 6 delen water voor een vloeibare 
mortel.

Opmerkingen
- Alle opgegeven verbruiken zijn richtwaarden te goeder trouw weergegeven, afhankelijk 

van het type cement, type zand, de ondergrond, en de algemene werkomstandigheden.
- INTENSIEF SCHUDDEN VOOR GEBRUIK!
- Vorstvrij bewaren.

MENGVERHOUDING COMPAKTUNA® HYDRO VOLGENS DE LAAGDIKTE

Laagdikte Mengverhouding Opp. met 1 L COMPAKTUNA® HYDRO 

2 à 5 mm 1 op 3* 4 m2 op 4 mm dikte

5 mm à 1 cm 1 op 4 2,3 m2 op 10 mm dikte

> 1 cm 1 op 5 1 m2 op 2,5 cm dikte

* De aanmaakvloeistof 
bestaat uit een oplossing 
van 1 deel COMPAKTUNA® 
HYDRO en 3 delen water.

COMPAKTUNA® HYDRO
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EN 934-2+A1

COMPAKTUNA® HYDRO
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.


