
TECHNISCHE FICHE

CEM-PLUG

üCementplug
üSnel werkend

üBestand tegen druk
üDuurzaam op termijn

Alle informatie die via dit document wordt verspreid is louter informatief, zonder nadelige erkenning, noch enige andere garantie dan deze die voortvloeit uit de verkoop van onze producten, binnen de 
grenzen van onze algemene voorwaarden.De gebruikers moeten altijd onze laatst gepubliceerde technische fiches raadplegen; een exemplaar hiervan is beschikbaar op eenvoudige aanvraag.

Do-it Pro – Fontijnstraat 119 - B - 3000  Leuven - T+32(0)353290 - info@doitpro.be

Do-it Pro CEM-plug is een snelhardende cement

Toepassing:

Do-it Pro CEM-Plug wordt gebruikt voor het snel afdichten of blokkeren van water dat onder druk 

doorsijpelt door muren

Eigenschap van het product:

Reageert binnen enkele seconden
Kant en klaar product

Bijzonder stevig

Stopt lekkages in enkele seconden

Bestand tegen drukkend water

Voordelen van het systeem:

Toepasbaar op de meest gangbare ondergronden (metselwerk, snelbouw, betonblokken, gegoten 

beton, cellenbeton...) Niet toepassen op gipsondergronden!

Duurzaam op lange termijn, vergemakkelijkt de werken bij verdere kelderafdichting

Snel resultaat door efficiënte dichting van lekken en andere

Verwerkingsvoorschriften:

De ondergrond moet ontvet, stofvrij gemaakt worden, zodat deze voldoende draagkrachtig en 

zuiver is. Eventuele verflagen moeten verwijderd worden (Do-it Pro Strip)

Plaatsing :

-Lekkages:

Als het water binnenstroomt, er voor zorgen dat het lek voldoende groot is, eventueel wat groter 
uithakken, het droge poeder in de opening drukken en wachten tot het gereageerd heeft met het 

water. Indien nodig deze bewerking herhalen tot het lek gedicht is. Men kan Do-it Pro CEM-Plug 

eventueel in kleine hoeveelheden aanmaken met water (let op: hierbij snel te werk gaan) tot een 

plastische bol en onmiddellijk in het lek duwen tot het hard is.

-Vochtige vlekken:

Deze kan men best behandelen door het poeder droog op de ondergrond te wrijven in dunne 

lagen, deze bewerking herhalen tot er geen vocht meer doorkomt.
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Opmerking:

Do-it Pro CEM-Plug is enkel bedoeld om lekkages en vochtige ondergronden te behandelen en is 
geen afdichtingssysteem op zich. Voor een compleet afdichtingssysteem heeft u Do-it Pro CEM 

DRY WALL of/en Do-it Pro CEM DRY COATnodig. Bij verwerking steeds handschoenen dragen

Verbruik:

1,5 kg/1mm dikte/m² 

Technische kenmerken:

Grijze kleur
Op basis van speciale cement

Kant en klaar

Verwerkingstemperatuur +5 C tot 30 C

Verwerkingstijd : ca. 60 seconden

H319 : veroorzaakt ernstige oogirritatie H315 : veroorzaakt huidirritatie H317 : kan een allergische huidreactie 
veroorzaken

H335 : kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken
P280 : beschermende handschoenen, beschermende kleding, oog-bescherming, gelaatsbescherming 

dragen P261 : inademing van stof, rook, gas, nevel, damp, spuitnevel vermijden

P264 : na het werken met dit product grondig wassen.
P271 : alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken 

P272 : verontreinigde werkkleding mag de werkruimte niet verlaten 
P305+P351+P338+P337+P313 : bij contact met de ogen voorzichtig afspoelen met water gedurende een 

aantal minuten contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen. Bij aanhoudende oogirritatie een 

arts raadplegen
P304+P340: na Inademen: in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen 

vergemakkelijkt 
P302+P352+P362+P332+P313+P321:  bij contact met de huid: met veel water en zeep wassen 

,verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken. Bij huidirritatie een arts 

raadplegen specifieke behandeling vereist
P333+P313 : bij huidirritatie of uitslag een arts raadplegen

P233 : in goed gesloten verpakking bewaren 
P235 : koel bewaren

P405 : achter slot bewaren

P501 : deze stof en de verpakking naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval brengen

(etikettering volgens GHS januari 2009)

Verpakking en opslag:

5 – 15 kg emmer

Droog en vorstvrij bewaren, 1 jaar houdbaar

Product verdeeld door Do-it Pro bvba

(
Het veiligheidsinformatieblad (VIB) is op eenvoudige vraag verkrijgbaar via info@doitpro.be


