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WEBAC 1420
®

PUR injekcijas sveķi
Injekcijas sistēma

Pielietojuma jomas

WEBAC®1420 izmanto celtniecības
būvdetaļu noslēgšanai, hidroizolācijai un
ierobežoti elastīgai savienošanai.
WEBAC®1420 ir īpaši piemērots
izmantošanai jomās ar augstām higiēnas
prasībām (piem., dzeramā ūdens tvertnes),
kā arī lielas ķīmiskas slodzes gadījumos
(piem., kanālu rekonstrukcija).

Materiāla īpašības

WEBAC®1420 ir injekcijas sveķi ar labu fleksibilitāti, ar labu
izturību pret pārraušanu sauso un mitro zonu hidroizolācijai.
Saistīšanās laiks, pastāvot 20 °C temperatūrai, ir apmēram 2 stundas.
Apm. 24 stundas pēc saspiešanas materiāls ir sacietējis. Augstāka
temperatūra paātrina, zemāka temperatūra pagarina sacietēšanas
ilgumu. Zemās temperatūrās (<10°C) iesakām pievienot piemērotu
WEBAC paātrinātāju.
WEBAC 1420 sacietē, nemainot tilpumu, kļūstot par sveķiem ar
labu elastību, kas ir izturīgi pret ķimikālijām. Tādēļ to var izmantot
arī vecām, neblīvām horizontālajām izolācijām no hloru nesaturoša
bituma. WEBAC 1420 turklāt raksturo tā augstā izturība pret
biogēno sērskābi.
Ir saderība ar betonu, tēraudu, folijām, kabeļu apvalkiem un
WEBAC injekcijas materiāliem.

Sagatavošanās darbi

Pirms katras darba izpildes jāveic stāvokļa novērtējums.
Izmeklējuma apjoms un dokumentācijas veids ir atkarīgs no objekta
apstākļiem. Lai atklātu bojājumu cēloņus un izvēlētos piemērotas
pildvielas, jāapzina būves faktiskais stāvoklis (tai skaitā mitruma
stāvoklis, tukšās vietas). Veicot sekojošu horizontālo hidroizolāciju
ievietošanu, jānoņem atlupušās apmetuma kārtas injekcijas līmeņa
zonā un rupji porainās šuvju un defektētās mūra zonas jānosiltina ar
ātri cietējošu cementu. Beigās, ievērojot konkrētās būves apstākļus,
jāveido urbumu caurumi. Ciešas urbuma pakeru nospriegošanas
nodrošināšanai, veicot injekcijas mūrī un sekojošu horizontālo
izolāciju, urbumu caurumi tiek veikti akmeņos.

Materiāla tips

•2Komp.injekcijas sveķi uz poliuretāna
sveķu bāzes
•augsta izturība pret ķimikālijām
• izturīgs pret biogēno sērskābi
•mikrobioloģiski pārbaudīts (W 270
pārbaude saskaņā ar DVGW regulējošo
mehānismu)
•Atbilst KTW ieteikumu prasībām dzeramā
ūdens jomā (pārbaudes sertifikāts)
•Nesatur šķīdinātājus*

Papildus informācija

• WEBAC prospekta materiāli
• Pārbaudes sertifikāti pēc pieprasījuma
• Ievērojiet atzītos regulējumus konkrētajam
pielietojuma mērķim.
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Maisījums
Iepakojumi ir sagatavoti atbilstoši maisījuma apjoma daļu attiecībai 3:1.
Daļas var dozēt atsevišķos traukos. Veidojot maisījumu, komponentes A
un B tiek ievietotas maisījuma traukā (turklāt rūpējieties par to pilnīgu
iztukšošanu) un tiek samaisītas homogēnā masā. Pēc samaisīšanas
materiāls ir jāiepilda sūkņa augšējā tvertnē (jāpārlej), jāapmaisa un
jāiestrādā materiāla saistīšanās laikā.

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.

Iestrāde:

WEBAC®1420 iestrādā ar vienkomponentes (1-K) sūkni (skatīt
WEBAC® Injekcijas sūkņi). Injicējiet tīru WEBAC®1420, bez tīrīšanas
līdzekļu atliekām vai citām vielām. Injekcija tiek veikta ar celtnes
īpašībām un hidrostatiskajām attiecībām piemērotu spiedienu.
Injicēšana tiek turpināta tik ilgi, līdz var redzēt, ka tā iznāk ārā blakus
esošo pakeru zonā. Tiklīdz materiāls sūkņa augšējā tvertē sasilst, to
nekavējoties ir jāiestrādā vai jāizņem no sūkņa. Sūkņa siltuma dēļ var
saīsināties materiāla saistīšanās laiks.

Nobeiguma darbi

Pēc tam, kad injekcijas sveķi ir sacietējuši, pakeri jānoņem un urbuma
caurumi jānoslēdz ar piemērotiem minerāliem celtniecības
materiāliem.

Uzglabāšana

WEBAC®1420 ir jāuzglabā temperatūrā
starp 5 °C un 30 °C, jāsargā no mitruma
oriģinālā slēgtā iepakojumā.
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Tehniskie dati

Komp. A: Komp. B:

Bezkrāsas Brūns

3:1 VT

> 8 °C (Celtniecības daļa un materiāls)

Injekcija ar 1KsūkniIestrāde:

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

* saskaņā ar Deutsche Bauchemie e.V. pārbaudes metodi
** krāsu tonis var variēt
*** Paraugu sagatavošanai bez burbuļiem sacietēšana tiek veikta ar
paātrinātāju. Šie noteikumi parasti, iestrādājot praksē, netiek izmantoti

TM41101
040

Uzglabāšana

Apm. 65

Materiāla tips

starp 5 °C un 30 °C jāsargā no mitruma
oriģinālos slēgtos iepakojumos

Cietība saskaņā ar shore ***

Maisījuma viskozitāte (23 °C)

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.

2Komp.PURinjekcijas sveķi,
mikrobioloģiski pārbaudīti (W 270
pārbaude saskaņā ar DVGW regulējošo
mehānismu, atbilst KTW ieteikumu
prasībām dzeramā ūdens jomā (sertifikāts),
nesatur šķīdinātājus*

Blīvums(20 °C)

Krāsu tonis**

apm. 330 mPa s

Maisījuma attiecība

Saistīšanās (1 l, 20 °C)

Iestrādes temperatūra

®

Drošības pasākumi

Likvidācija

Iestrādājot WEBAC®1420, jāievēro
komerciālo profesionālo apvienību
aizsardzības priekšraksti un WEBAC®
drošības datu lapas.

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

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
nesajauktā veidā.

apm. 1,0 g/cm 3 apm. 1,2 g/cm 3

apm. 120 min


