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WEBAC1403
PUR injekcijas sveķi
Injekcijas sistēma

Pielietojuma jomas
WEBAC ® 1403 tiek
izmantota, lai aiztaisītu,
hermetizētu un aizpildētu
sausas, slapjas vai
applūdinātas plaisass; kalpo
kā papildus horizontals
barjers  kapilāram
mitrumam mūrejumā ,
karjeru vai dabiskā akmens
sienā  un jaukta mūra.
WEBAC ® 1403 ir
izstrādāts injekcijam caur
injekciju caurulem
celtniecības šuvju
hermetizācijaj
betona konstrukcijās.

Materiāla īpašības
WEBAC 1403 ir augstas kvalitātes poliuretāna injekcijas sveķi ar
ļoti zemu viskozitāti, ko var izmantot plaisu blīvēšanai sausās un
mitrās vietās. Saskarē ar ūdeni (5% pēc masas) tiek veidota
viendabīga, aizvērta un tādējādi ūdensdroša poraina struktūra, kas
palielina materiāla elastību. Ja plaisas pildītas ar ūdeni, tad ir jāizlemj
katrā atsevišķā gadījumā vai pirms injekcēšanas pielietot WEBAC
150 putu sveķus, kas apstādina ūdeni. Šāda injekcija ir nepieciešama
gadījumā, ja ūdens spiediens ir tik spēcīgs, ka injekcijas materials tiek
izmazgāts no plaisas pirms reakcija ir pabeigta.
WEBAC 1403 sacietē, saglabājot nemainīgu tilpumu ar ķīmiski
izturīgu un inertu sveķu veidošanu. Laiks līdz sacietēšanai (1 litrs 20°
C) ir apmēram 90 minūtes. Sacietēšana notiek apmēram pēc 24
stundām pēc injicēšanas. Augstāka temperatūra paātrina un zemāka
temperatūra (<10° C) palēnina šo procesu. Zemā temperatūrā (<10°
C) ieteicams pievienot cietēšanas paātrinātāju WEBAC B14.
Pievienojot 0.5 līdz 5% WEBAC B14 komponenta, pie temperatūras
<10° C, laiks līdz sacietešanai tiek samazināts līdz apmēram 25 - 70
minūtem. Pievienojot īpašu paātrinatāju WEBAC B14 R var
samazināt cietešanās laiku līdz 30 sekundēm. Saderīgs ar betonu,
tēraudu, plēvi, kabeļu izolāciju un injekciju sveķiem WEBAC uz
bāzes PUR.Materiāla tips

• 2-Komp.-injekcijas  sveķi uz
poliuretāna bāzes

• Ne satur sķidinātajus

• Izpild prasības KTW * ieteikumu,
kurus piemēro hermetizācijai lielam un
mazam teritorijam (D1 un D2) dzeramā ūdens
apgādes objektos (sertifikāts).

Sagatavošanās darbi
Pirms injekcijas veikšanas jānovērtē stāvoklis. Izmeklējuma apjoms
un dokumentācijas veids ir atkarīgs no plaisu ainas un plaisu nozīmes
celtnei. Lai atklātu bojājumu cēloņus un izvēlētos piemērotas
pildvielas, jāapzina mitruma stāvoklis un jānoskaidro plaisu pazīmes
(plaisu veids, plaisu forma, platums, plaisu platumu izmaiņas utt.)
Horizontālu urbumu veidošanai ir nepieciešams noņemt visus
briestošus apmētuma daļas no injekcijas zonas , aizmurēt visas
makroporas un mūrejuma defektus ar ātrcietes cementu.
Pēc tam urbj urbūmus ņēmot vērā  būves apstakļus. Plaisu
injekcēšanāi ķiegeļos, urbūmus ir jāveido ķieģelī, lai būtu droša
saķere ar pakeru.
Urbumi ir jābūt labi nopūsti ar  gaisu pirms injekcijas. Uzsādīt
pakerus ta,  lai būtu pietiekami daudz vietas šļūtenēm, pakeri jābut
stingri nostiprināti urbumos.

*Vācu standarts ūdensapgadei

Papildus informācija

• WEBAC prospekta materiāls

• Sertifikāts pēc pieprasijuma

• Ievērojiet atzītos noteikumus
konkrētajam pielietojuma mērķim
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WEBAC®1403
PUR injekcijas sveķi
Injekcijas sistēmas

Komponenšu samaisīšana
Materiāls tiek piedavāts  tarā tbilstoši attiecībai 1:1 tilpuma daļas. Ielej sastāvdaļas
A un B  miksera traukā un samaisa līdz izveidojas viendabīga masa. Neliels
daudzums var izmērīt atsevišķos traukos. Pēc samaisīšanas materiālu ielej padeves
sūkņa  tvertnē un sajauc.

Tīrīšanā
Katrā ilgākā darba pārtraukumā
un beidzoties darbiem, ierīces
tīri jānomazgā ar WEBAC
tīrītāju A. WEBAC tīrītāju B
var izmantot jau sacietējuša
materiāla atšķaidīšanai
(neizmantot sūkņa skalošanai).
Iestrādes laikā rūpējieties par
labu ventilāciju. Sūkņu ilgāku
dīkstāvju laikā visu sūkņa
sistēmu būtu jāpiepilda
ar WEBAC
Konservierungsmittel
(konservēšanas lidzekli).
Izmantojot 2-K-sūkni, ievērot:
Īsos darba pārtraukumos
miksera ierīci var skalot ar A
komponenti. Ievērot izmantoto
sūkņu un tīrītāju tehnisko
atgādņu.

Iestrāde
WEBAC ® 1401 var lietot ar  1- vai 2- komps sūkni (sk. katalogs WEBAC
®). Injicēt tikai tīrus WEBAC ® 1401 bez tīrīšanas līdzekļu atlikumiem
vai citam piedevam. Injekcija plaisās turpinās līdz sveķu iznakšanai arā caur
blakus pakeriem. Kad jūs izveidot horizontālu nogriešanu, turpināt
injekcēšanu līdz poras ir aizpildītas, un sveķu netiks izvirzītas no mūra
sūvem  vai kaiminu  pakeriem. Cietešanās laiks vbar samazināties sūkņa
saražotā siltuma dēļ.. Tiklīdz augšējā sukņa  tvertnē sūkni būs sasildīts
viskozitāte maisījuma kritīs, tā būtu nekavējoties iestrāda vai izņemt no
sūknis. Uzglabšana

WEBAC 1403 ir jāuzglabā
temperatūrā starp 5 °C un 30 °C,
sargājot no mitruma, oriģināli
slēgtā iepakojumā.

Nobeiguma darbi
Pēc pilnīgas sveķu sacietēšanas ( aptuveni 24 stundas pēc injekcijas), iepakotāji
būtu jānoņiem un jāaizpīlda urbumus ar attiecīgāgjiem mineralam materiāliem Likvidācija

Ievērojot pieņemšanas
noteikumus tukšos iepakojumus
var likvidēt ar Interseroh
starpniecību. Ražotnē, kā arī
piegādes noliktavās nenotiek
tukšo iepakojumu pieņemšana.
Norādes par materiāla atlikumu
un tukšo iepakojumu likvidāciju
lasiet atsevišķā atgādnē
WEBAC® produktu kataloga
un drošības datu lapu pielikumā.
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Injekcijas sistēma

Побеждает сырость

Drošības pasakumi
Iestrādājot WEBAC®240 jāievēro
profesionālo apvienību un
drošības datu lapu aizsardzības
priekšraksti WEBAC®.
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.
Iestrāde un ierīču tīrīšana notiek
aizsargapģērbā ar aizsargcimdiem
un aizsargbrillēm. Iesakām
izmantot piemērotu ādas
aizsargkrēmu. Ja nokļūst uz ādas,
mazgāt ar ūdeni un ziepēm. Ja
nokļūst acīs, nekavējoties skalot
ar lielu daudzumu ūdens un
konsultēties ar ārstu. Materiāls
nesamaisītā veidā nedrīkst nokļūt
kanalizācijā un zemes  dzīlēs.

Materiāla tips

Tehniskie dati

2-komp PUR injekcijas sveķi, ar zemo viskozitāti
izpild prasības  KTW ieteikumu, kurus piemēro
hermetizācijai lielam un mazam teritorijam (D1 un
D2) dzeramā ūdens apgādes objektos

komp. А

blīvums (20° С)

Krasa

Maisījuma viskozitāte (23° С)

Maisījuma attiecība

Laiks līdz cietēšanas sakumām
(1 litrs, 20° С)

Iestrādes temperatura

Iestrāde

≈ 1,01 g/cm3

bezkrasains

apmēram 80 mPa·с

1 : 1 apjoma daļas

Komp. В

≈ 1,15 g/cm3

Tumši brūns

piem. 90 min, regulē individuāli ar  paātrinatāju
WEBAC® B14

> 5 °С (konstrukcija, materiāls)

Injekcēšana ar 1- vai 2- komp. sukņi

≈ 35

Temperatūrā no 5 °С līdz 30 °С , origināla,
aizvērta tarā. Glabat no mītruma

Cietība pēc Šora*

Glabašana

* Pārbaudījumi tiek veikti materiālam bēz porām un sacietietu ar paātrinātaja palīdzību, tadi rezultāti nav
piejāmi uz būvlaukuma.
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