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 TECHNINIAI DUOMENYS 

 

 

STOPAQ 2100 Aquastop 
 
Netoksiškas, vienkomponentis, elastingas, vandeniui ir dujoms nelaidus 
hermetikas. Sukimba su sausu ir su šlapiu betonu, mūru, PVC ir kitais paviršiais. 
Išlieka pastoviai elastingas. STOPAQ FN 2100 hermetikas skirtas sandarinti 
kabeliu, vamzdžių įvadams, per kuriuos pratenka dujos, drėgmė ar spaudiminis 
vanduo. Kontakte su vandeniu išsiplečia iki 10%. 
Hermetiką būtina įtvirtinti 50 mm storio vandeniui arba ugniai atspariu cementiniu 
mišiniu. 
 

Savybės ir privalumai  
 Hermetikas išlieka pastoviai elastingas. 

 Nereikia jokių specialių įrankių. 

 Sandarina iškart - nėra džiūvimo laiko. 

 Sudaro pastovią apsaugą nuo vandens. 

 Neišskiria garų, nevyksta cheminės reakcijos. 

 Prisitaiko prie kabelių ir vamzdžių judėjimo. 

 Leidžia bet kada įterpti naujus vamzdžius.  

 Nereikalauja specialaus paviršiaus paruošimo. 

 Sukimba su šlapiais ir su sausais paviršiais. 

 Greitai ir lengvai naudojamas. 

 Išlieka pastoviai elastingas. 

 Atsparus iki 0,5 barų vandens slėgiui. 

 Nelaidus vandeniui ir dujoms. 

 Netoksiškas. 

 Nesensta. 

 Sertifikuotas sąlyčiui su geriamu vandeniu pagal NSF/ANSI Standart 61. 

 
Panaudojimo sritys 
 Kabelių ir vamzdžių įvadams žemiau grunto lygio sandarinti. 

 Įvadams sandarinti, esant spaudiminio vandens pratekėjimui. 

 Įvadų vidinėse pastatų pertvarose sandarinimui, apsaugant nuo duju, ugnies prasiskverbimo bei vandens 
pratekėjimo užliejimo atveju. Šiam tikslui hermetiką reikia įtvirtinti iš abiejų pusių vandeniui arba ugniai atspariu 
cementiniu mišiniu. 

 Sandarinti įvadus, kuriuose yra daugiau nei vienas kabelis. 

Naudojimas 
Aplinkos bei visų paviršių temperatūra turi būti +5ºC - +30ºC. Visi paviršiai (vamzdžiai, kabeliai) karštesni nei +35ºC 
turi būti apsaugoti šilumine izoliacija prieš naudojant STOPAQ FN 2100. Produktą prieš naudojimą reikia pašildyti 
iki +25ºC - +30ºC karštame vandenyje. Paviršiai turi buti švarūs, be jokių 
tepalų, riebalų, purvo ar kitų sukibimą bloginančių medžiagų tokių, kaip cemento, dažų likučiai ir pan. Nuvalykite 
paviršius kietu šepečiu, dulkes išsiurbkite siurbliu arba nuplaukite vandens srove. Polietileninius ir polipropileninius 
paviršius pašiauškite ir nusiurbkite arba nuplaukite. Kad į ertmę nepatektų dirvožemio ir galima būtų tinkamai įvesti 
hermetiką, pirmiausia įterpkite poliuretano putu tarpinę. Ji turi visiškai užpildyti tarpą tarp vamzdžio (ar kabelio) ir 
sienos. Per tarpinę pratekantis vanduo nedaro įtakos hermetiko sukibimui. Tada įterpkite STOPAQ FN 2100 ir 
užtaisykite cementiniu mišiniu. 
Jei per įvada eina 2 ar daugiau kabelių, poliuretano putų tarpinę reikia apvynioti aplink kiekvieną 
kabelį taip, kad tarp kabelių susidarytų ne mažesni nei 8 – 10 mm tarpai. Prieš įterpdami STOPAQ 
FN 2100, truputį hermetiko užspauskite ant kempinės ir ištrinkite ja visų kabelių bei vamzdžių 
paviršius, kad geriau sukibtų su hermetiku. 
Iterpkite pašildytą hermetiką taip, kad visiškai užsipildytu ertmė, nepaliekant oro tarpų. STOPAQ FN 2100 storis turi 
buti didesnis nei 100 mm, paliekant ne mažiau 50 mm ertmės užtaisymui cementiniu 
mišiniu. 
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Sumaišykite lengvai formuojamą, greitai stingstantį cementinį mišinį. Užtaisykite juo likusią įvado 
dalį ir išlyginkite paviršių. 
Jei užtaisius įvadą vanduo vis dar laša, reikia palaukti 48 valandas. Jei per 48 valandas lašėjimas 
nesiliauja, cementiniame skiedinyje išgremžkite 12 -15 mm diametro ertmę ir papildomai įsprauskite 
hermetiko STOPAQ FN 2100. Ertmę iš naujo užtaisykite cementiniu skiediniu. 
 

Techniniai duomenys 
Spalva žalia 

Santykinis tankis Apie 1,35 ± 0.05 g/cm³ (NEN1833) 

Drėgmės absorbcija 10-20% 

Veikimo temperatūra -20ºC - +35ºC 

Produkto temperatūra naudojimo metu +20ºC - +35ºC 

Aplinkos temperatūra produkto naudojimo metu +5ºC - +30ºC 

 
Pakuotė 
310 ml pakuotė, 25 vnt. dėžėje. 
0,53 kg pakuotė, 20 vnt. dėžėje. 
2 kg maišelis, 9 vnt. dėžėje. 
 

Saugojimas 
Stopaq FN 2100 sandėliuojamas sausoje patalpoje, žemesnėje nei 30°C temperatūroje. Saugokite produktą nuo 
drėgmės ir tiesioginės saulės šviesos. Galiojimo laikas uždaroje sandarioje originalioje pakuotėje neribojamas. 
 
 
 


