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CB LEAKPLUG 
 

 WATERAFDICHTING VOOR  BUISDOORVOEREN 
 
PRODUCTBESCHRIJVING 

CB Leakplug is een gebruiksklaar systeem op basis van polyurethaan hars voor het water dichtmaken 
van buisdoorvoeren. 
 

TOEPASSINGEN  

CB Leakplug werd ontwikkeld voor:  
• Het afdichten van waterinfiltraties en waterdoorsijpeling via elektrische leidingen, 

buisdoorvoeren, kabelgaines,… .  
• ideaal voor het afdichten van openingen van de aansluitbocht, nutsdoorvoerbocht, nadat de 

leidingen werden binnengebracht. De vezelprop hardt en zet uit en sluit de toegang 
doorheen de buis waterdicht af  

• toepasbaar op alle gangbare bouwmaterialen (PVC & PE sheathed cables, PILC, (HD) PE 
pipes)Voor het afdichten van waterinfiltraties en waterdoorsijpeling in elektrische leidingen, 
buisdoorvoeren, kabelgaines,…. 

  
EIGENSCHAPPEN 

CB Leakplug is een snel reagerend hard, krimpvrije PU-schuim te gebruiken als waterstop voor het 
dichten van lekken of het stoppen van een waterdoorslag. Het reageert mat water onder vorming 
van koolzuurgas. Hierdoor ontstaat er een zweldruk in de polyurethaan massa die de indringing van 
water verhindert. CB Leakplug heeft een uitstekende hechting aan minerale bouwmaterialen zoals 
beton, cement, baksteen, metaal, bepaalde kunststoffen.   

 

GEBRUIK 

1. Trek de bijgevoegde handschoenen aan en neem CB Leakplug (metalen blik) en CB Leakplug 
CAT (klein plastiek flesje) uit de zak. Laat de polyester lont in de zak. 

2. Giet de inhoud van het kleine flesje volledig leeg in de metalen blik, sluit deze af en meng 
beide vloeistoffen grondig door goed te schudden met het metalen blik. 

3. Na de inhoud grondig geschud te hebben ,giet men het metalen blik volledig leeg op de 
polyester vezels in de plastic zak. Sluit de zak goed af. 

4. Kneed de zak en doe dit tot alle hars door de polyester vezels is opgenomen. 
5. Haal de prop uit de zak en dompel onder in water om het hars te activeren. 
6. Duw de prop onmiddellijk in de buisopening en sluit de opening af. CB Leakplug zal door het 

water opzwellen en daardoor een permanente afdichting realiseren.  
(zorg er zeker voor dat er ook watten tussen de kabels zitten, zodat de kabels niet direct 
tegen elkaar zitten) 
 

VERBRUIK 

Met één set kan men een buis van 110mm doorsnede en lengte 600 mm afdichten. 
 

HOUDBAARHEID 
• Originele verpakking: 12 maanden. 

• Het geopende hars (grote fles) is beperkt houdbaar en moet goed afgesloten worden.    
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VERPAKKING 

• 0,5 kg hars (grote fles)                         

• 0,05 lt katalysator (kleine fles) 

• 40 g polyester vezels 

• 1 paar handschoenen 

• 1 plastic zak  
 

VOORZORGSMAATREGELEN EN VEILIGHEIDSAANBEVELINGEN 
• Contact met PC leakplug met de huid en de ogen voorkomen. 

• Beschermbril, handschoenen en een overal dragen 

• Bij contact met de ogen: overvloedig spoelen met zuiver water en een arts raadplegen. 

• Bij contact met de huid: overvloedig spoelen met water 

• Voor meer gegevens: zie veiligheidsfiche  
 

VEILIGHEIDSINFORMATIE – VERVOER – HANTERING EN OPSLAG - AFVAL 

De informatie in dit technisch blad is gebaseerd op onze ervaringen en onderzoeken. De informatie 
wordt echter ter beschikking gesteld zonder enige garantie - direct geïmpliceerd - betreffende de 
correctheid. De condities of methoden van hantering, opslag, gebruik van het product, liggen buiten 
onze controle en beheersing en kunnen eventueel ook buiten onze kennis liggen. Om deze en ook 
om andere redenen, aanvaarden wij geen aansprakelijkheid voor schade of hinder, van welke aard 
ook, welke door het gebruik van het betreffende product zou worden veroorzaakt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Opmerking 
De gegevens vermeld in dit merkblad, de toepassingsadviezen en andere aanbevelingen zijn gebaseerd op 
omvangrijke onderzoeken en ervaringen. Zij zijn echter ook met betrekking tot aansprakelijkheid van derden 
vrijblijvend. Zij vrijwaren de klanten niet, de producten en de gebruiksaanwijzing op hun geschiktheid voor het 
betreffende doel zelf te onderzoeken. De aangegeven karakteristieken en eigenschappen betreffen gemiddelde 
waarden en analyses verkregen bij 20 °C, afwijkingen zijn getolereerd. 

 


