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Toepassing 
Water- en gasdicht afsluiten van 
grondkabel- en leidingdoorvoeren, 
doorvoermallen en kabelverbindingen 
volgens NEN 2768 onder het   
maaiveldniveau. 
 
Voornaamste kenmerken 
 Is blijvend plastisch; hierdoor kun- 

nen nieuwe kabels en/of leidingen 
te allen tijde worden doorgevoerd 

 Is milieuvriendelijk bij verwerking 
en gebruik 

 Neemt onder invloed van water in 
volume toe; hierdoor wordt een 
blijvende gas- en waterdichte door-
voering gegarandeerd, zelfs bij ex-
treme verzakkingen 

 Kleeft op vrijwel elke ondergrond, 
zelfs als deze nat is 

 Is absoluut waterdicht 
 Is gasdicht 
 Is niet vorstgevoelig 
 Is niet toxisch 
 Is onbeperkt houdbaar 
 
Fysische en chemische          
eigenschappen 
Kleur:  groen  
Vorm: pasteuze massa 
Reuk: geen 
Soortelijk gewicht ( 
21°C):  ca. 1,2 gr/cm3 
Smeltpunt: niet toepasbaar 
Kookpunt: niet toepasbaar 
Houdbaarheid:  onbeperkt 
Max. verwerkings- 
temperatuur:  40°C 
Min. verwerkings- 
temperatuur:  10°C 
Krimp:  geen 

Huidirritatie:  geen 
Oogirritatie:  geen 
Toxiciteit : geen 
Chemische resistentie: goed 
Agressiviteit: geen 
 
Onderzoeksrapporten  
TNO-CIVO rapport V88.248/280061 
(geen huidirritatie) 
TNO-CIVO rapport V88.249/280069 
(geen oogirritatie) 
TNO-CIVO rapport V88.288  
(niet toxisch) 
TNO-CPM rapport 283/89 (geen 
agressiviteit voor polyethyleen) 
TNO-CPM rapport 715/89 
 (waterdicht en gasbelemmerend) 
 
Ondergrondcondities           
Kleefkracht kan worden verkregen op 
vrijwel elke ondergrond. Deze moet 
schoon zijn en vrij van losse beton-, 
zand- en bekistingsresten, bitumen of 
coatingslagen. De maximum  
ondergrondtemperatuur mag niet ho-
ger zijn dan 50°C. 
 
Reiniging 
Handen eerst reinigen met een  
papieren handdoek of een droge doek 
en vervolgens wassen met een  
garagezeep of een natuurzeep met 
water.  
 
Verpakking 
PE verpakking 2 kilo 
Kokers van 0,530 kilo   
(professioneel verwerkingspistool)  
Kokers van 0,030 kilo  
(professioneel verwerkingspistool) 

Gereedschap 
Professioneel verwerkingspistool 
Plamuurmes en/of spatel 
(papieren) handdoeken 
Schoonmaakborstel  
Schuimband  
 
Instructies voor gebruik 
Voor het afdichten van grote leiding-
doorvoeren (groter dan ca. 106 mm) 
en/of bij grote doorvoerdiepte (dieper 
dan ca. 1,5 m) dient advies te worden 
aangevraagd bij Remmers Bouwche-
mie B.V. Hiervoor zijn speciale aan-
breng- en afdichtingstechnieken ont-
wikkeld.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Bovenstaande gegevens zijn aan de 
hand van de nieuwste ontwikkelingen 
en verwerkingstechnieken 
samengesteld. Daar de toepassing en 
verwerking buiten onze invloed liggen, 
kunnen aan dit technisch merkblad 
geen rechten worden ontleend.  
U bent in het bezit van onze  
algemene verkoopsvoorwaarden 
(VVVF).  
Mocht u ze niet meer bezitten, 
vraagt u dan een nieuw exemplaar 
aan.  Wij leveren nl. uitsluitend  
volgens deze voorwaarden.   
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Stopaq 
Eén-component afdichtingspasta op basis van niet 
toxische grondstoffen. 
 


