
SCHRUMPF MONO-RUB  25 / 20  
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• voordelen 

 

Expansieve betonietstrip voor de afdichting van stortnaden 

in beton. (tot 8 bar.) 

• MONO-RUB is een groene plastische hydrofiele band, vervaardigd uit   

  natuurlijk natrium bentoniet en synthetisch rubber; afmeting 25 x 20 mm 

• Door krimp-verschijnselen in het uithardende beton zullen er in de stortnaden  

  fijne scheuren en openingen ontstaan waarlangs water de constructie kan  

  binnendringen. 

• In contact met water zal de MONO-RUB bentonietstrip tot een maximum van  

  400 procent van zijn oorspronkelijk droog volume zwellen en zodoende deze  

  holten en haarscheurtjes afdichten.  

• Het zwelfenomeen is te danken aan de plaatjesstructuur van de klei. 

• De eerste zwelling is vertraagd om ervoor te zorgen dat de band niet te snel  

  gaat reageren met regenwater, voor of gedurende het aanbrengen van de  

  MONO-RUB. 
 

 

• MONO-RUB is ontworpen voor het afdichten van stortnaden en  

  constructievoegen in beton, rond ingebetonneerde buizen, in rioleringen,  

  leidingdoorvoeren, slibwanden. 

• Kan in combinatie met Schrumpf injectieslang 5/13 gebruikt worden, waar de  

  situatie als riskant beoordeeld wordt. 

• MONO-RUB kan slechts functioneren in een gesloten ruimte om een  

  voldoende zweldruk en afdichting te realiseren. 

• De zwelling van MONO-RUB zal een druk tot gevolg hebben die opgevangen  

  moet worden door een betondekking van minstens 7 cm aan beide zijden. 
 

 

• MONO-RUB is een milieu- en gebruiksvriendelijk systeem: eenvoudig  

  en snel te plaatsen door lijmen met MS Fixer en/of nagelen. Het gebruik van  

  Mono-steel vereenvoudigt de plaatsing en beschermt de MONO-RUB strip  

  tegen  mogelijke schade bij het storten en het verdichten van het beton. 

• De samenstelling van MONO-RUB vermijdt een voortijdige zwelling. 

• MONO-RUB heeft zijn doeltreffendheid reeds bewezen in de waterafdichting 

  van waterzuiveringstations, ondergrondse parkeergarages, waterreservoirs,  

  watercollectoren, metrowerken en andere betonconstructies die onderhevig  

  zijn aan een grote waterdruk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ramgatseweg 9 F, 4941 VN Raamsdonksveer, tel : 0162-517700 


