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Izmantošanas
jomas

WEBAC157
izmanto ātrai
pagaidu mitru un
zem spiediena
esošu, ūdeni
vadošu plaisu,
dobumu un
spraugu
aizvēršanai,
blīvēšanai un
aizpildei. Izmanto
šahtu būvniecībā,
kā arī blīvējot
ūdens rezervuārus,
kanālus un citas
ūdens saimniecības
būves. Ar elastīgo
putu struktūru
WEBAC157 ir

piemērots arī zonām, kurās jārēķinās ar
ierobežotu būvdetaļu kustību.

Materiāla īpašības

WEBAC157 ir augstvērtīgas, zemas viskozitātes PUR
–injekciju sveķu putas, kas, sajaucot ar ūdeni, izplešas un
sacietē, kļūstot par virsmu blīvējošām, elastīgām putām
ar struktūru, kam ir atvērtas poras un sīkas šūnas. Brīvas
izplešanās gadījumā tiek sasniegta 15-kārtīga tilpuma
palielināšanās. Ar zemo viskozitāti, ar ūdeni reaģējošām
sastāvdaļām un ar augstu kapilāru aktivitāti mitrās vai
ūdeni vadošās plaisās WEBAC 157 nodrošina ātru
pagaidu ūdens apturēšanu. Kontaktā ar ūdeni, putas sāk
veidoties pēc apm.20 sekundēm (20°C). Izmantojot
WEBAC B 15, putu reakciju var paātrināt.
Sajauktā materiāla reakcijai un optimālai putu izveidei
nepieciešams pietiekams kontakts ar ūdeni. Paša
sajaucamā materiāla temperatūra, hidrodinamiskie
apstākļi, būves temperatūra un kontaktūdens temperatūra
ietekmē rekcijas ātrumu (putu izveide). Augstākas
temperatūras paātrina, zemākas temperatūras aizkavē
reakciju.
Nodrošināta savietojamība ar betonu, tēraudu, folliju,
kabeļa apvalku un WEBAC injekcijas materiālu.

Materiāla tips

○ 2 komponenšu injekciju sveķu putas uz
poliuretāna bāzes, MV 1:1 (VT)
○ elastīga putu struktūra
○ pilda KTW ieteikumus un prasības
dzeramā ūdens zonā (pārbaudes
apliecība)

Pārējā informācija
○ WEBAC prospekta materiāls
○ Pārbaudes apliecības uz pieprasījumu
○  Lūgums, ievērojiet visas normas
attiecīgam izmantošanas mērķim.

Sagatavošanas darbi

Pirms injekcijas jāveic inventarizācija. Izmeklēšanas
apjomu un dokumentācijas veidu nosaka pēc būves
stāvokļa, plaisu ainas un plaisu nozīmes ēkā. Lai noteiktu
zaudējumu cēloni un lai izvēlētos piemērotu
aizpildīšanas materiālu, jākonstatē mitruma stāvoklis un
plaisu pazīmes (plaisu veids, plaisu gaita, plaisu platums,
plaisas platuma izmaiņas utt.) (skatīt ZTV-ING, 3. daļu,
5. nodaļu, A pielikumu vai Remonta direktīvas, 2. daļu,
6.1-6.3 tab.). Izpētes rezultāti jāņem vērā, izvietojot
urbšanas caurumus un izvēloties injekciju ierīci, Injekciju
ierīce tiek izmantota tā, lai injekcijas stīgu bez
problēmām varētu uzlikt uz injekcijas iemavas; tām jābūt
pietiekami nostiprinātām urbšanas caurumos. Lai pie
liela plūsmas ātruma aizkavētu iespējamu šķidrā
materiāla izskalošanu, eventuāli jāveic ūdens caurplūdi
samazinošus pasākumus (piem.,  atslodzes urbumi, koka
ķīļu ievietošana u.tml.).
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Sajaukšana

Trauks izveidots atbilstoši sajaukšanas attiecībās 1:1
tilpuma vienība. Daļējs daudzums var tikt dozēts
atsevišķā traukā.
1 komponentes (1-K) sūknis : Sajaukšanai
komponentes A un B jāievieto sajaukšanas traukā (pie
tam, sekot pilnīgai iztukšošanai) un homogēni
jāsajauc. Pēc sajaukšanas materiāls jāpārpilda sūkņa
augšējā traukā (pārkraušana) un nedaudz jāsamaisa.
Iejauktais materiāls ir jūtīgs pret mitrumu. Tāpēc
obligāti jāizvairās no kontakta ar ūdeni (piem., lietus).
Ja maisījums tūlīt netiek izmantots, no gaisa mitruma
uz virsmas var veidoties plēvīte. Šo plēvīti pirms
tālākas apstrādes jānoņem (nesajaukt!). Maisījums
jāizmanto 2 stundu laikā.

Tīrīšana

Katra ilgāka darba pārtraukuma gadījumā un
pēc darba pabeigšanas ierīces kārtīgi jāiztīra
ar WEBAC Reiniger A. WEBAC
Reiniger A var izmantot jau sacietējuša
materiālā  mīkstināšanai (nevis sūkņa
skalošanai). Tīrīšanas laikā jārūpējas par
labu ventilāciju. Ilgākas dīkstāves gadījumā
visa sūkņu sistēma jāpiepilda ar WEBAC
konservācijas līdzekli. Izmantojot 2-K-sūkni
bez tam jāņem vērā: īsa darba pārtraukuma
gadījumā sajaukšanas ierīces jāizskalo ar
komponenti A.
Lūgums ņemt vērā izmantotās injekciju
sistēmas un tīrītāja tehnisko atgādni.

Izmantošana

WEBAC157 tiek izmantots ar 1- vai 2-K-sūkņa
palīdzību (skatīt WEBAC injekcijas sūkņi). Injicējiet
tikai tīru WEBAC157 bez tīrīšanas līdzekļa vai citu
svešu vielu atlikumiem. WEBAC157 tiek izspiest ar
spiedienu, kas piemērots  būves stāvoklim un ūdens
spiediena attiecībai. Saspiešana notiek intervālos, lai
no materiāla reakcijas uzvedības (virsmas parādīšanās
u.c.) var izdarīt secinājumus par injekcijas darbu
turpināšanu vai pabeigšanu.
Ilgstošai un elastīgai uzpildei un blīvēšanai  jāveic uz
objektu attiecināma papildus saspiešana ar WEBAC
PUR-injekcijas sveķiem. Tieši pēc WEBAC157
uzpildes papildus saspiešanu parasti veic ar to pašu
uzpildes ierīci. Ja starp šiem darba procesiem tomēr
paiet vairākas stundas, var būt nepieciešams, papildus
saspiešanai izmantot  jaunu ierīci citā izvietojumā.
2-K-sūknis: WEBAC157 var izlietot arī ar 2-K-
sūkņa palīdzību (piem., WEBACIP 2K-F2). Šim
nolūkam jānodrošina ietiekama tilpuma plūsma, lai A
un B komponentes homogēni sajauktos sajaukšanas
ierīcē (statiskā maisītājā).

Uzglabāšana
WEBAC157 jāuzglabā pie tempera-tūras
starp 5°C un 30°C oriģinālos slēgtos traukos,
jāsargā no mitruma.

Izmešana atkritumos
Ņemot vērā pieņemšanas nosacījumus, tikšos
traukus var izmest Interseroh.  Netiek
pieņemts atpakaļ produkcijas atrašanās vietā
vai piegādes noliktavās, Norādījumus par
materiāla atlikumu un tukšo trauku izmešanu
atkritumos Jūs atradīsies īpašā atgādnē,
pielikumā pie WEBAC produkcijas
kataloga un drošības datu lapām

Noslēdzošie darbi

Pēc putu vai papildus injicēto injekcijas sveķu
sacietēšanas noņem ierīci un urbšanas caurumus
aizvērt ar piemērotu minerālu būvmateriālu
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Drošības pasākumi

Izmantojot WEBAC157 ,
jāievēro attiecīgo profesionālo
apvienību Aizsardzības
noteikumi  un WEBAC
drošības datu lapas.

Drošības datu lapām saskaņā ar
ES direktīvas 1907/2006 II
pielikumu jābūt pieejamām
visām personām, kuras
atbildīgas par darba drošību,
veselības aizsardzību, kā arī
materiālu izmantošanu.
GISCODE PU 40

Izmantošana un ierīču tīrīšana
notiek aizsargapģērbā ar
aizsargcimdiem un
aizsargbrillēm. Ir ieteicams
izmantot piemērotu ādas
aizsargkrēmu. Ja nosmērētā āda,
tā jātīra ar ūdeni un ziepēm. Ja
šļaksti iekļūst acīs, tūlīt jāskalo
ar ūdeni un nekavējoties
jāgriežas pie ārsta, materiāls
nesajauktā stāvoklī nedrīkst
nokļūt kanalizācijā un zemēs.

Tehniskie dati
Materiāla tips 2-komponenšu PUR injekcijas sveķu putas

atbilst KRW ieteikumu prasībām dzeramā
ūdens zonās (pārbaudes apliecība)
Komp.A: Komp. B

Blīvums (20°C) apm. 1,0 g/cm3 apm. 1,q g/cm3

Krāsas tonis * bezkrāsas brūns
Viskozitāte (23°C) apm.70 mPa/s apm.200 mPa/s

Sajaukšanas
attiecības

1:1

Tilpuma
palielināšana

brīvā izplešanās līdz apm. 15-kārtīgi

Izplešanās sākums
(20°C)

Izplešanās beigas
(20°C)

apm. 20 s pēc kontakta ar ūdeni
apm. 80 s

Izmantošanas laiks apm. 2 h
Izmantošanas
temperatūra

>5° C (būvdetaļa, materiāls)

Izlietošana Injekcija ar 1- vai 2-K-sūkni
Uzglabāšana jāuzglabā pie tempera-tūras starp 5°C un

30°C oriģinālos slēgtos traukos,  jāsargā no
mitruma

Norādītie dati ir laboratorijas dati. Atkarībā no situācijas objektā
praksē  var veidoties novirzes.

*Krāsu toni var variēt

WEBACChemie GmbH
Fahrenberg 22. 22885 Barsbüttel bei
Hamburg
Tālr.: +49 (0)40 670 5-0. Fakss: +49
(0)40 670 32 27
www.webac.de . info@webac.de

Šī tehniskā informācija paredzēta, lai Jūs bez saistībām
informētu par mūsu  patreizējo zināšanu līmeni, mūsu
darbinieku sniegtās ziņas arī nav saistošas.  Tā kā mums
nav zināmi precīzi ķīmiskie, tehniskie un fizikālie
nosacījumi konkrētajā lietošanā, šie dati lietotāju
neatbrīvo no pārbaudes veikšanas produktam un
procesam attiecībā uz tā piemērotību paredzētajai
izmantošanai un nesniedz apliecinājumu piemērotībai
noteiktiem mērķiem. Par noteiktumu un nodevu
ievērošanu izmantošanas laikā atbild lietotājs.


