
www.momentumkimya.com  / info@momentumkimya.com 

 

      
 

 
 

 
F.NO:WP-TDS-01       Y.T:10.02.2018  RT:10.10.2020  RN:01 

 

HITECH WP-AS700 
Suyu Anında Donduran Şok Tozu 

Water Plug, Rapid Setting Mortar to Plug Active Water Leaks 

 
TANIMI 
Kullanıma hazır, suyu anında donduran şok priz 
çimentosudur. Su ile temas ettiğinde yaklaşık kırk saniyede 
prizini alarak suyu keser. HI-TECH WP-AS700 aktif su 
akıntılarında ve yüzey sularının kurutulmasında kullanılır. 
HI-TECH WP-AS700 suyu durdurarak, yapılacak olan 
izolasyona hazırlık içindir. Yüksek genleşme özelliğine 
sahiptir, büzülme yapmaz. Soda veya klor içermez, 
donatıya ve demire zarar vermez, aderans özelliği 
mükemmeldir. 

DESCRIPTION 
Cement based, rapid setting plug mortar for stopping the 
leakages. When mixed with clean water, provides a ready 
to use ultra rapid setting durable plugging mortar for 
active water leaks in concrete and masonry. The material 
expands as it cures to form a watertight seal with similar 
characteristics to concrete. It has no chloride or soda, it is 
not harmful for the equipment and the iron and gives an 
excellent adherence.  HI-TECH WP-AS700  is applied as a 
preparation before the insulation. 

KULLANIM ALANLARI:  
-Basınçlı gelen suların durdurulmasında,  
-Çimento esaslı yalıtımların sürülmesinden önce su 
sızıntılarının kesilmesinde,  
-Yüzeyin kurutulmasında ve çatlaklardan gelen akıntıların 
önlenmesinde 

USING AREAS:   
HI-TECH WP-AS700  is used to stop active water or 
seepage under pressure through joints, cracks and holes 
in concrete or masonry, where a normal mortar would be 
washed away and resin mortars would not bond. 

UYGULAMA ŞEKLİ:  
Toz halde uygulama yapılır. Uygulama sırasında mutlaka 
lastik eldiven takılmalıdır. Hazırlanan yüzeye tampon için 
avuç içine bir miktar toz alınır ve aktif su sızıntısı olan 
bölgeye tek hamlede kuvvetlice malzeme elle bastırılır. Bu 
işleme toz sertleşene ve su kesilene kadar devam edilir. Su 
durdurulduktan sonra HI-TECH WP-AS700  üzerinde kalan 
serbest haldeki malzemeler kuru bir fırçayla temizlenir. 
Daha sonra üzerine HI-TECH WP-CS750  üç kat uygulanarak 
kalıcı bir yalıtım oluşturulur 
Şayet  HI-TECH WP-AS700  yüzeye sıvama şeklinde harç 
gibi uygulanacak ise 2/5 oranında (%40) temiz suyla 
karıştırılarak macun kıvamına getirilir. Hazırlanan bu 
karışım ufalanmadan yoğrulabilir kıvamda yapılır. Bu harç 
reaksiyon ile ısınmaya başlar ve ısınan harç tıkaç haline 
getirilerek suyun çıktığı deliğe tek hamlede bastırılır. Tam 
olarak sertleşmesi beklenir ve el bir süre orada bekletilir. 
Tekrardan kuru uygulamada olduğu gibi sıvama 
uygulamada da üzerine daha kalıcı olması adına  HIGHTECK 
WP-CS750  üç kat sürülerek yalıtım tamamlanır. 

APPLICATION:  
The powder form is applied. The rubber gloves should be 
used at the moment of application. Sufficient material is 
taken into the palm and pushed to the point where the 
water is leaking strictly. It is continued until the powder 
becomes hardened and the water stops. Due to the 
occurrence that water stopped, the residues are cleaned 
by a dry brush. Then  HI-TECH WP-CS750  are applied in 
three layers to ensure a constant insulation. If  HI-TECH 
WP-AS700  is to be applied to the surface as the plaster, it 
should be mixed with the clean water by ratio of 2:5 
(%40) thus a paste is obtained. Such mixture gets high 
temperature because of the reaction and the mortar is 
sealed onto the hole where the water enters. It should be 
waited for a while for hardening.  HIGHTECK WP-CS750  is 
applied in 3 layers as the constant insulation to complete 
the process. 

 
SARFİYAT:  

 
CONSUMPTION:  
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1 lt boşluk için 2 kg toz 2 kgs powder for 1 lt space 

 
AMBALAJ:  
5kg kova veya 25 (5x5 set) kg plastik torbalarda 

 
PACKAGE:  
5 kg  pail or 25(5x5) kg plastik pag 

 
DEPOLAMA:  
Açılmamış orijinal ambalajında, kuru ve 5ºC ila 25ºC 
sıcaklıktaki ortamlarda 12 ay boyunca saklanabilir. Açılan 
ambalajlar hemen kullanılmalıdır. 

 
STORAGE: 
 Can be kept for minimum 12 months in the original 
unopened pails in dry places and at temperatures of 5ºC-
25ºC. Once a can has been opened, use as soon as 
possible. 
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