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WEBAC 4520®

PUR špaktele/ līmviela
Speciālie produkti

Pielietojuma jomas

WEBAC 4520 ir elastīga
špaktele sausām
pamatnēm, ko izmanto
kā pārklājumu, veicot
plaisu sanāciju un
cauruļu savienojumu
hidroizolācijai
cauruļvadu sistēmas
izbūvē. Pārklājuma
materiāls WEBAC 4520
injekcijas procedūrā
atbilst DIN EN 13813
prasībām.

Materiāla īpašības
WEBAC 4520 ir špakteles masa, kas sacietē fleksiblā materiālā (maks.
kopējā deformācija 5%) ar labu izturību pret ķimikālijām. WEBAC
4520 iepakojuma iestrādes laiks ir apmēram 35 minūtes (20°C).
Iestrādes daudzums un paša materiāla temperatūra ietekmē iestrādes
laiku. Abu komponenšu temperatūra pirms samaisīšanas nedrīkst būt
zemāka par 5°C.
WEBAC 4520 ir sacietējis 24 stundu laikā, ja apkārtnes temperatūra ir
20°C. Slāņa biezums un būves temperatūra ietekmē sacietēšanas
ilgumu. WEBAC 4520 veido saķeri ar visām sausajām, uzsūcošajām
minerālajām un metāliskajām virsmām, kā arī ar koku un stiklu.
WEBAC 4520 ir izturīgs pret komunālajiem notekūdeņiem.

Sagatavošanās darbi
Pamatnei jābūt sausai, tīrai un brīvai no atlupušām un atgrūdošām
sastāvdaļām. Eļļotas virsmas noteiktos apstākļos var apstrādāt ar
speciālo gruntējumu WEBAC 4270/4270T, neveicot iepriekšēju
speciālu tīrīšanu.

Maisījums
Iepakojumi ir sagatavoti atbilstoši maisījuma apjoma daļu attiecībai
5:1. Maisīšanai vispirms komponenti B ieliek komponentes A
iepakojumā. Uzmaniet, lai komponente B tiek pilnībā iztukšota no
iepakojuma. Intensīvai, homogēnai caurmaisīšanai abas komponentes
jāmaisa rūpīgi ar lēni rotējošu maisītāju (maks 300 apgr. minūtē)
vismaz 3 minūtes ilgi. Mazos iepakojumus jāmaisa ar roku un tādēļ
īpaši rūpīgi. Maisot noteikti pārliecināties, ka tiek labi samaisītas arī
maisīšanas tvertnes apakšas un malu zonas. Pēc sākotnējās
samaisīšanas materiāls jāpārliek (jāpārlej) otrā, tīrā tvertnē, vēlreiz īsi
jāapmaisa un materiāls jāiestrādā saistīšanās laikā.

Materiāla tips

•2-komponenšu epoksīda sveķu
špaktele
• fleksibls pārklājuma materiāls
• CE atbilstība (DIN NE 13813)
• nesatur šķīdinātājus*

Cita informācija
• WEBAC prospekta materiāli
•Pārbaudes sertifikāti pēc
pieprasījuma
•Ievērojiet atzītos noteikumus
konkrētajam pielietojuma
mērķim

Iestrāde
Pirms darbu veikšanas jāpārbauda, vai tiek ievērota temperatūras
robežvērtība. Tā kā WEBAC 4520 nepieciešamā minimālā cietēšanas
temperatūra ir 5°C, iestrādes un būves temperatūra nedrīkst būt
zemāka par 5°C Arī materiāla sacietēšanas laikā šī temperatūra
nedrīkst būt zemāka.
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Cauruļvadu savienojumu hidroizolācija
WEBAC 4520 tiek izmantots elastīgai cauruļvadu uzmavu
hidroizolācijai kā cauruļvadu savienojumu pārklājums (skatīt 2.
att.).
Šuvju sānus un virsmu noteikti pirms špakteles masas ieklāšanas
iztīrīt un saķeres savienojuma uzlabošanai mitru vai ar eļļām vai
taukiem piesārņotu pamatņu gadījumā veikt pirmreizējo pamatņu
gruntējumu ar WEBAC 4270/4270T.
Atkarībā no montāžas veida ir jāizlemj, vai ir nepieciešama
aizmugurēja aizpilde ar piemērotu aizmugurējās aizpildes
materiālu, lai izvairītos no trīspusējas saķeres.

TM41201040

Pārklājums, veicot plaisu sanāciju
Pārklājums kavē iepildāmā materiāla iztecēšanu, aizpildot plaisas.
WEBAC 4520 uzklāt ar špakteles lāpstiņu uz sagatavotas betona
virsmas (skatīt 1. att.).
Pārklājumam visā plaisu zonā tiek uzklāts slānis apm. 10 cm
platumā un vismaz 3 mm biezumā. Turklāt nedrīkst aizmirst arī
blakus plaisas. Materiāla patēriņš vienam pārklājumam (100 mm
platums, 3 mm biezums) ir apm. 500g/m.
Pārklājumu pēc injekcijas darbu veikšanas un pildmateriāla
sacietēšanas var atkal noņemt. Att. 1 Līmēšanas pakeru ievietošana

ar fiksatoru

Att. 2 Blīvgredzena blīvējums

Tīrīšana
Katrā ilgākā darba pārtraukumā un beidzoties darbiem, ierīces tīri
jānomazgā ar WEBAC tīrītāju A. WEBAC tīrītāju B var
izmantot jau sacietējuša materiāla atšķaidīšanai (bet ne sūkņa
skalošanai). Tīrīšanas laikā jārūpējas par labu ventilāciju. Sūkņu
ilgāku dīkstāvju laikā izmantot WEBAC konservēšanas līdzekli.

Uzglabāšana
WEBAC 4520 uzglabāt temperatūrā
starp 8°C un 25°C, sargājot no
mitruma, oriģināli slēgtos
iepakojumos.

Iestrāde un ierīču tīrīšana jāveic,
valkājot piemērotu aizsargapģērbu ar
aizsargcimdiem un aizsargbrillēm.
Iesakām izmantot piemērotu ādas
aizsargkrēmu. Izvairīties no kontakta
ar acīm un ādu. Ja nokļūst uz ādas,
mazgāt ar ūdeni un ziepēm Ja
nokļūst acīs, nekavējoties mazgāt ar
lielu daudzumu ūdens un konsultēties
ar ārstu. Aizliegts izliet kanalizācijā un
zemes dzīlēs nesamaisītā veidā.
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Komp. B:

Sacietēšana (20°C) pēc apm. 24h

Blīvums (20°C)

2Komp.EP špakteles masa, pildīta,
nesatur šķīdinātājus*

Tehniskie dati
Materiāla tips

Drošības datu lapām saskaņā ar ES
direktīvas 1907/2006 pielikumu II
jābūt pieejamām visām personām,
kas ir atbildīgas par darba drošību,
veselības aizsardzību, kā arī
materiālu lietošanu.GISCODE RE 1

WEBAC 4520
EP špaktele/ līmviela

Likvidācija
Ievērojot pieņemšanas noteikumus,
tukšos iepakojumus var likvidēt
Interseroh. Ražotnē, kā arī piegādes
noliktavās tukšus iepakojumus
nepieņem. Norādes par likvidāciju
par materiāla atliekām un tukšiem
iepakojumiem lasiet atsevišķā
atgādnē, kas ir pievienota WEBAC
produktu kataloga un drošības datu
lapu pielikumā.

Iestrāde ar špakteles lāpstiņu

Maisījuma attiecība 5:1 svara daļas

Iestrādes temperatūra > 5°C (būvdetaļa, materiāls)

Iepakojuma iestrādes laiks
(20°C)

apm. 35 min iepakojuma lielumam A+B + 1,2 kg
apm. 25 min iepakojuma lielumam A+B + 3,0 kg

Komp. A:

Uzglabāšana
starp 8°C un 25 °C,  sargāt no mitruma,
oriģināli slēgtos iepakojumos

Apm. 1,5 g/cm³ apm. 1,1 g/cm³

Krāsu tonis** pelēks pelēkbrūni dzeltens

Norādītie dati ir laboratorijas vērtības. Atkarībā no objekta situācijas
praksē var būt atkāpes.

 saskaņā ar Deutsche Bauchemie e.V. pārbaudes metodi
** krāsu tonis var variēt

Drošības pasākumi
Iestrādājot WEBAC 4520, jāievēro
komerciālo profesionālo apvienību
aizsardzības priekšraksti un
WEBAC drošības datu lapas.


