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WaterSTOP® methode van BETONmonteur B.V.
Algemeen
De WaterSTOP® methode is door BETONmonteur ontwikkeld omdat er behoefte was om een
reparatieoplossing aan te kunnen bieden waarbij probleemloos garantie gegeven kan worden.

Ontstaan WaterSTOP®
De WaterSTOP® methode is ontwikkeld vanuit de behoefte van particulieren, vastgoed
eigenaren en beheerders om problemen te voorkomen die kunnen ontstaan nadat
werkzaamheden zijn uitgevoerd in verhuurbare meters of opslagruimtes. Hierdoor kunnen
problemen over onder andere huur of beschadigingen aan bezittingen voorkomen worden.
Omdat bij injecteren nooit na te gaan is of de injectievloeistof overal in de gevel is
doorgedrongen, zorgt de waterkerende mortel ervoor dat ook de minieme plaatsen waar geen
injectievloeistof is gekomen, toch worden afgedicht.

WaterSTOP® methode
De methode houdt in dat de te behandelen wanden onder druk geïnjecteerd worden met
Stonosal. Vervolgens wordt er een hechtlaag opgebracht met Compaktuna Pro en hierop
wordt, handmatig of middels de natte spuitmethode, een waterkerende laag met MasterEmaco
S480 aangebracht. Deze laag wordt vervolgens stukadoorklaar opgeleverd.

(injectiemethode t.b.v. Stonosal)

Garantie
BETONmonteur geeft op al haar werkzaamheden die met de WaterSTOP® methode zijn
uitgevoerd 100% garantie.

Referenties
BETONmonteur heeft in de Randstad en daarbuiten inmiddels al vele kelders en
woningen behandeld.

Productinformatie

STONOSAL is een reactieve verkiezelingsvloeistof voor het
inert maken van de aanwezige zouten in de constructie en
voor het afdichten van beton- en metselwerk in combinatie
met AquaSper. Tevens kan Stonosal toegepast worden voor
het tegengaan van optrekkend vocht.

COMPAKTUNA PRO is uitermate geschikt om te worden
toegepast daar waar water voor problemen zorgt. Voor alle
dichtingswerken
zoals
kelders,
watervergaarbakken,
controleputjes, zwembaden, funderingsmuren, terrassen,
douches is COMPAKTUNA Pro hét ideale product. Ook voor
cementeringen, voegwerken, mortel en beton welke moeten
voldoen aan een hoge graad van waterdichtheid is
COMPAKTUNA Pro dé oplossing; reeds met dunne laagjes
van COMPAKTUNA Pro is een sterke waterkerendheid te
verkrijgen.

MASTEREMACO S480 is een gebruiksklaar product dat met
water moet worden gemengd teneinde een rheoplastische,
vloeibare en niet-ontmengende, thixotrope mortel te
verkrijgen. Het is gemaakt met hydraulische bindmiddelen
en sulfaatbestendige Portland cement.
MasterEmaco S480 - versterkt met PAN (polyacrylonitril)
vezels - is krimp compenserend, waterdicht en is bijzonder
duurzaam zelfs in agressieve omgevingen. Het heeft een
sterke hechting aan staal en is chloridevrij.

Vragen
Voor vragen en meer informatie over de WaterSTOP® methode kan contact opgenomen
worden met BETONmonteur. Wij zijn bereikbaar via info@betonmonteur.nl of op
nummer 020 – 6 402 401.
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