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Buco®

BucoSwell

Productnaam BUCOSWELL

Beschrijving Hydro-expansieve PU zwelkit om constructievoegen en buisdoorvoeringen tegen  
waterpenetratie af te dichten

Eigenschappen • Zwelvermogen tot 450%
• Permanente Hydro zwellende eigenschappen.
• Past zich aan de bewegingen van voegen en constructies.
• Permanent flexibel.

Gebruiksaanwijzingen Waterdicht afdichten van voegen in:
• Betonnen constructies.
• Voegen tussen prefabelementen.
• Doorvoeringen van leidingen en buizen.
• Waterdicht maken van voegen in ondergrondse constructies.
• Verlijmen van bentoniet of PU zwelbanden op oneffen of ruwe ondergronden
Contacteer de technische dienst voor applicaties die hierboven niet vermeld worden.

Voorbereiding ondergrond De ondergrond moet zuiver, stabiel, olie- en vetvrij zijn. Indien nodig reinigen met aceton of 
isopropanol. Verwijder stof en alle vreemde materialen.
BucoSwell kan gebruikt worden op veel ondergronden: beton, steen, metalen en PVC. 
Glas, PP, PE en PTFE (bijv.Teflon) en bitumineuze ondergronden zijn te vermijden. In geen van 
de gevallen is het gebruik van een primer vereist. 
BucoSwell kan zelfs op vochtige ondergronden worden aangebracht.

Aanmaken product Gebruiksklaar. Snijd de spuittip af en doorprik de verzegeling bovenaan de koker.

Applicatie De temperatuur van de ondergrond moet minimum 5° en maximum 35°C bedragen.
Breek het zegel op de kop van de koker en bevestig de spuitmond. Snij de spuitmond diagonaal 
door tot op de gewenste diameter.
BucoSwell kan met een eenvoudig handpistool worden aangebracht.
Breng BucoSwell aan in een onafgebroken strook op de ondergrond en in het midden van de
constructievoeg of element. Voorzie een minimum betondekking van 8 cm aan beide zijden van het
aangebrachte materiaal. Behandelen van buisdoorvoeringen Verwijder het beton rondom de door-
voeren tot een minimum diepte van 5 cm. Breng BucoSwell aan rond de doorvoer met een dikte 
van minimum 1 cm.
Vul de overgebleven ruimte met een snelzettende waterdichte cementgebonden mortel.

Technische gegevens Zwelkarakteristieken bij volledige onderdompeling bij 23°C

Basis : Polyurethaan
Kleur: strogeel
Uithardingssysteem: vochtuithardend
Applicatie temperatuur: +1°C to +30°C
Huidvormingstijd*: 120 minutes
Uithardingssnelheid*: 1.8mm / 24h
Hardheid: 15 ShA
Krimp: Max. 4%
Dichtheid 1.37 g/ml
Temperatuurbereik -30°C to +90°C
E-modulus in film (DIN 53504) 0.34 N/mm²
Tear strength in film (DIN 53504) ca. 60 N/mm²
Rek bij breuk in film (DIN 53504) > 800%
E-modulus voeg (ISO 839) ca. 0.12 N/mm²
Treksterkte in voeg (ISO 839) ca. 0.20 N/mm²
Rek bij breuk in voeg (ISO 839) > 250% 
* de opgegeven waardes kunnen afwijken ifv omgevingsfactoren, zoals temperatuur, vochtigheid en type ondergrond.

Verbruik Diameter spuitmond (mm) Toepassing Lengte (m)

4 verlijmen 18-20

6 verlijmen 8-10

8 afdichting lage waterdruk 4-5

10 afdichting hoge waterdruk 2-3

Veiligheidsaanwijzingen • Bevat Methyleendifenyl diisocyanaat
• Kan bij inademing allergie- of astmasymptomen of ademhalingsmoeilijkheden veroorzaken.
• Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden
• Buiten het bereik van kinderen houden.
• Bij ontoereikende ventilatie adembescherming dragen.
• Na inademing: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
• Bij ademhalingssymptomen: een arts raadplegen.
• Inhoud/verpakking afvoeren naar een geautoriseerde afvalverwijderingsinstallatie.

technische fiche



BucoSwell

Verpakking • 310ml standaard kokers
• dozen 12 kokers

Opslag In een droge en koele ruimte bij temperaturen tussen +5 en +25°C.

De grootste zorg werd besteed aan het samenstellen van de technische gegevens voor de producten van het 
bedrijf. Alle aanbevelingen of suggesties met betrekking tot het gebruik van de producten worden zonder enige 
garantie gegeven. De gebruiksvoorwaarden ter plaatse kunnen immers door het bedrijf niet worden gecon-
troleerd. De gebruiker moet zelf controleren of elk product geschikt is voor het doel en of de omstandigheden ter 
plaatse het gebruik toelaten.
Deze uitgave vervangt alle voorgaande.
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