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Penetron® Metodsystem                         SW2016#BA14
                               
Pluggtätning av akut vatteninträngning med tryck - Arbetstätning med Peneplug®        
Peneplug® pluggmassa ingår i Penetron® Metodsystem för kapillär vattentätning av betong  

A Utrustning/Verktyg 
Hinkar, Murslevar, Murarborste, PVC-rör Ø50 mm med Träkolv Ø40 mm, Handslägga, 
Hammarborrmaskin med Ø50 mm borr 

 
Punktläckage med tryck: 
  
B.1 Borra Ø50 mm hål rakt in i punktläckaget/vattensprutet 
C.1 Blanda Peneplug®pulver med liten mängd vatten till en torr jordfuktig pluggmassa 
C.2 Stick in träkolven i ena rörändan och fyll den andra med pluggmassan  
C.3 Tryck in röret rakt in i borrhålet och slå kraftigt med handsläggan på träkolven samtidigt 

som PVC-röret dras ut ur hålet. Håll kvar träkolven 1 – 2 minuter.   
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Sprickläckage med tryck: 

D 
 
OBSERVERA 1 
Vi upprepar: Akut vatteninträngning med tryck pluggtätas först med PENEPLUG® = arbetstätning.                              

Fortsätt därefter enligt anvisningar SW2016#BA10 Sprick- & Gjutfogstätning 
OBSERVERA 2 
Alla fortsatta arbetsmoment med Penetron® grundslamning, spackling & toppslamning skall göras i en följd med cirka 1 timmas 
mellanrum, vilket kan kräva indelning i arbetsetapper. Penetronarbeten bör göras vid betongtemperatur +6 grader C eller högre 
och rekommenderat RF mellan 60 – 70 % vid inomhusarbeten. Färdigt Penetronarbete skall hållas fuktigt under 2-3 dygn 
 
OBSERVERA 3 
Penetron® är en aktiv kristalliserande betongtätning som tätar igenom hela konstruktionens tjocklek.                           
Kristallutfällningar kan uppstå på behandlade ytor.  
Utfällningar är normala, ofarliga och upphör när tätningsfunktionen inne i betongen är färdig.  
Missprydande utfällningar kan slipas bort.  
Penetronbehandlad betong kan ytbehandlas med Penetron CR90 eller målas med diffusionsöppen färg. 
 
 
Penetron® SÄKERHETSDATABLAD & TEKNISK INFO kan hämtas på www.pen-tec.se  
eller beställas på info@pen-tec.se 

D.1 Öppna sprickorna med spårskär till bredd & djup <30 mm 
D.2 Arbeta i korta etapper: 
D.3 Ta bort vatten i öppnad spricka med vakuumsug och täta 

samtidigt med Peneplug®- massa lika C.1. 
D.4 Slå in pluggmassan med handslägga och en plankbit 
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