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PUR Injekciju sveķi

Izmantošanas jomas  betona plaisu sanācija saskaņā ar DIN EN 1504-5
(CE-Kvalitāes raksturojuma deklarācija/2+)
 pārbaudīs pēc ZTV-ING (RISS[PLAISA])
 ierakstīts BAST-sarakstām uzraudzība pēc DIN V

18028
 injekcijas cauruļu saspiešana (abP), darba šuves
 Horizontālā bloķēšana un mūra izolācija
 būvbedres izolācija

Speciālās īpašības  ļoti augsta stiepe
 minimāla putu veidošanās
 laba salipšanas spēja, augsta saķere ar malām zuz betona,
tērauda, polimēra
 izturīgs pret bitumenu, akmeņogļu darvas piķi. vecajām
izolācijas sistēmām
 regulējams reakcijas laiks (paātrinātājs WEBACB14)
 draudzīgs apkārtējai videi
 ļoti izturīgs*

Izmantošanas
norādījumi

 injekcija ar 1K- sūkni

Sajaukšana Apstrāde ar 1K- sūkni
 Komponentes A un B ievietot sajaukšanas traukā (sekot,
lai  iztukšotu pilnībā) un homogēni sajauc

Izmantošanas
piemērs
Simbolu nozīme
WEBAC Produktu katalogs
vai www.webac.de

Plaisu sanācija betonā Injekcijas cauruļu saspiešana

WEBAC – Chemie GmbH
Fahrenberg 22
22885 Barsbüttel
Tālr. +49 40 67057-0
Fakss+49 40 6703227
info@webac.de
www.webac.de

Tehniskā atgādne Šī tehniskā informācija Jūs nesaistoši informē par mūsu jaunāko zināšanu līmeni, par
to sniegtās mūsu darbinieku izziņas arī nav saistošas. Tā kā mums nav zināmi precīzi
ķīmiskie, tehniskie un konkrētās izmantošanas  nosacījumi, šie dati neatbrīvo lietotāju
no paša veicamas produkta vai tā uzvedības attiecībā uz piemērotību paredzētajai
izmantošanai pārbaudes un līdz ar to nesniedz nodrošinājumu piemērotībai noteiktam
mērķim. Par noteikumu un izdevumu ievērošanu lietošanas laikā ir atbildīgs lietotājs.
WEBAC-Chemie GmbH, versija 01/15
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PUR injekciju sveķi

Tehniskie parametri Vērtības

Sajaukšanas attiecības 2 : 1 VT
Blīvums, 20° C
(ISO 2811)

Komp. A
Komp. B

0,98 g/cm3
90 min.

Izmantošanas laiks
(WEBAC Pārbaudes noteikumi
uz ISO 9514 pamata)

30°C
40 min.

23°C
50 min.

12°C
90 min.

Izmantošanas temperatūra
Būvdetaļa un materiāls

>5°C

Sajaušanas viskozitāte
(WEBAC Pārbaudes noteikumi
uz ISO 3219pamata)

30°C
110 mPA.s

23°C
150 mPa.s

12°C
240 mPa.s

Putu reakcija
ar 5% ūdens
Sakums .beigas. ekspansija

21°C
6 min, 30 s , 10 min. . 1.1- reizes

Izturība pret pārraušanu –
pagarināšana pārraujot
1 d, 21°C
(ISO 527)

0,21 N/mm2 . 40%

Nostiprinājuma cietība
7 d, 21°C
(EN 868)

21/21

Blīvums
(EN 14068)

>2 bar

CE-klasifikācija
(EN 1504-58)

U (D1) W (D2) (1/2/3) (5/30)

Izturēšanas ugunsgrēka laikā B2 pēc DIN 4102-4, 2.3.2
WEBAC – Chemie GmbH
Fahrenberg 22
22885 Barsbüttel
Tālr. +49 40 67057-0
Fakss+49 40 6703227
info@webac.de
www.webac.de

UBA-KTW Rezervuāru remonta sistēma
KTW D1 (liela laukuma blīvēšana)
GIS-KODS PU40
EPD EPD-DBC-20130047-ING1-D
Ekspozīcijas scenārijs pēc
REACH

izvērtēta nozarē pieņemtā  izmantošana

Norādītie dati ir laboratorijas apstākļos iegūtās vērtības, kas pakļautas
nosacītām svārstībām. Atkarībā no situācijas objektā praksē var rasties

novirzes.

Tehniskā atgādne Šī tehniskā informācija Jūs nesaistoši informē par mūsu jaunāko zināšanu līmeni, par to
sniegtās mūsu darbinieku izziņas arī nav saistošas. Tā kā mums nav zināmi precīzi
ķīmiskie, tehniskie un konkrētās izmantošanas  nosacījumi, šie dati neatbrīvo lietotāju
no paša veicamas produkta vai tā uzvedības attiecībā uz piemērotību paredzētajai
izmantošanai pārbaudes un līdz ar to nesniedz nodrošinājumu piemērotībai noteiktam
mērķim. Par noteikumu un izdevumu ievērošanu lietošanas laikā ir atbildīgs lietotājs.
WEBAC-Chemie GmbH, versija 01/15



SIA „Materiāli” Miera iela 12, Jūrmala, LV-2015
Tālr.: 67769718 Fakss: 67769717

Mob.: 26598368; 28343434 E-pasts: materiali@betonam.lv
WWW.BETONAM.LV

Vispārējā informācija

WEBAC PUR injekciju sveķi

Klasiskos poliuretāna sveķus
(WEBAC14XX) raksturo augsta stiepes spēja
pie vienlaicības labas saķeres. Plaisas, kas
jāsaspiež ar PUR injekciju sveķiem, arī
ierobežotas paisu platuma izmaiņas  dinamiskas
noslodzes gadījumā paliek blīvas, PUR
injekciju sveķi ir piemēroti arī ģipsi saturošu
mūru vai būvkonstrukciju sanācijai (Blīvēšana ,
stabilizēšana un nostiprināšana). Ar ūdeni
izturošas kapilāru aizvēršanas darbības principu
WEBAC PUR injekciju sveķi iedarbojas
blīvējoši arī pie augstas ūdens noslodzes klases.
Kontaktējoties vai sajaucoties ar ūdeni veido
vienmērīgu, slēgtu  ūdensnecaurlaidīgu poru
struktūru.

PUR jaunās paaudzes sveķi (WEBAC16XX)
ar augsto lieces un spiedes stiprību dod iespēju
stingriem savienojumiem betona un mūra
struktūrās. Pastāv savietojamība ar mūra javām,
betonu, tēraudu, foliju, kabeļu apvalkiem,
metāliem un WEBAC injekciju materiāliem.
WEBAC PUR injekciju sveķi ir rezistenti pret
būvēm kaitīgiem sāļiem, sārmiem un skābēm
celtnēm tradicionālās koncentrācijās

Sagatavošanas darbi
Situācijas konstatēšana pirms injekcijām
 ēkas stāvoklis
 hidrodinamiskie un hidrostatiskie apstākļi
 ūdens noslodze
 sāļu noslodze

Ūdens spiediena gadījumā attiecīgajam
objektam
jānosaka, vai nepieciešamas iepriekšējas
injekcijas ar PUR injekcijas putu sveķiem

Plaisu sanācijas gadījumā papildus jāņem
vērā:
 plaisas pazīmes (plaisas veids, plaisas
virziens, plaisas platums, plaisas platuma
izmaiņas utt.)
 skatīt ZTV-ING, 3. daļu, 5. sadaļu, pielikumu A
vai Remonta direktīvas, 2. daļu, 6.1-6.4 tabulas
plaisu ietekmi uz  ēku

No tā izriet:
 bojājuma cēlonis
 piemērota uzpildes materiāla izvēle
 Patēriņš tiek noteikts pēc teorētiski aprēķinātā
plaisas vai tukšās telpas tilpuma
 urbja pakera izvēle
 izurbto caurumu izvietojums (sīkāka
informācija WEBAC brošūrā Mūra
izolācija)
Vaļīgas apmetuma kārtas injekcijas līmeņa
apgabalā jānotīra un porainās šuves, kā arī
bojātās mūra daļas jāizolē ar ātro cementu.
Aizpildāmajam plaisām un domājām telpām
jābūt brīvām no netīrumiem, eļļām, taukiem
un citām atdalošām sastāvdaļām. Jāiztīra
plaisas malas.

Sajaukšana
 iepakojums tiek ražots atbilstoši
sajaukšanas attiecībām
 daļu daudzumus var dozēt atsevišķos
traukos
 maisījums jāizlieto attiecīgā produkta
sajaukšanas norādījumos noteiktajā laikā

Izmantošana
Injekcijas izdara ar ēka situācijai piemērotu
injekciju spiedienu (zemspiediena metode
<10bar vai augstspiediena metode, sakot no
apm. 20 bar)

WEBAC – Chemie GmbH
Fahrenberg 22
22885 Barsbüttel
Tālr. +49 40 67057-0
Fakss+49 40 6703227
info@webac.de
www.webac.de

Tehniskā atgādne Šī tehniskā informācija Jūs nesaistoši informē par mūsu jaunāko zināšanu līmeni, par to sniegtās
mūsu darbinieku izziņas arī nav saistošas. Tā kā mums nav zināmi precīzi ķīmiskie, tehniskie un
konkrētās izmantošanas  nosacījumi, šie dati neatbrīvo lietotāju no paša veicamas produkta vai tā
uzvedības attiecībā uz piemērotību paredzētajai izmantošanai pārbaudes un līdz ar to nesniedz
nodrošinājumu piemērotībai noteiktam mērķim. GmbH, versija 01/15
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Vispārējā informācija

WEBAC PUR injekciju sveķi

Injekcijas tiek veiktas tik ilgi, līdz no mūra nāk
ārā sveķi līdz robežojošā pakera zonai un līdz ar
to panākta vienmērīga materiāla sadalīšanās.
Materiāla un būvelementa temperatūra  ietekmē
reakcijas ātrumu. Augstākas temperatūras
reakciju paātrina, zemākas -palēnina. Injicējiet
tikai tīrus WEBAC PUR injekcijas sveķus bez
tīrīšanas līdzekļa atlikumiem vai citām
nepiederošām vielām

Izmantošana ar 1K- sūkni
 sajaukto materiālu iepildīt sūkņa augšējā
rezervuārā (pārpildīšana)
 nedaudz sajaukt
Izmantošana ar 2K-sūkni
 Nodrošināt pietiekošu tilpuma strāvu, lai A un
B komponenti sajaukšanas ierīcē (statiskā
sajaucējā( varētu sajaukties homogēnā masā

Noslēdzošie darbi
 Pēc injekcijas pasākumu beigām un WEBAC
PUR injekcijas sveķu sacietēšanas pakeri izņemt
 Izurbtos caurumus aizvērt ar piemērotu
minerālu būvmateriālu

Tīrīšana
 1K- sūknis: katra ilgāka darba pārtraukuma
gadījumā un pēc darba beigām iztīrīt ar
WEBACReiniger A
 2K- sūknis: īsa darba pārtraukuma gadījumā
sajaukšanas iekārtu var izskalot ar A
komponenti, bet ilgāka darba pārrakuma
gadījumā un pēc darba beigām  jātīra ar
WEBACReiniger A
WEBACReiniger B
Izmantot jau sacietējuša materiāla šķīdināšanai
nekad neizmantot sūkņu skalošanai

 ilgākas dīkstāves gadījumā visu sūkņu
sistēmu uzpildīt ar
WEBACKonservierungsmittel vai
hidraulikas eļļu
 ņemt vērā izmantoto injekcijas sūkņu un
tīrītāju Tehniskās atgādnes
detalizētas norādes, lūdzu, meklējiet
injekcijas sūkņu Lietošanas instrukcijā

Uzglabāšana
 temperatūras robežās no  5°C līdz 30°C
 sargāt no mitruma
 oriģinālā slēgtā iepakojumā

Darba aizsardzība

Izmantojot šo produktu, jāievēro
arodorganizāciju aizsardzības noteikumi un
WEBAC  drošības datu lapas. Drošības datu
lapas saskaņā ar Direktīvu (EK) Nr.
1907/2006 (REACH) ir jābūt pieejamām
visām personām, kuras atbildīgas par darba
drošību, veselības aizsardzību , kā arī
materiālu izmantošanu. Papildus informāciju
meklēt īpašā atgādnē: Darba aizsardzība”
WEBAC Produktu katalogā  vai  www.
webac.de

Utilizācija
Ievērojot pieņemšanas noteikums, tukšo
iepakojumu var nodot utilizācijai ar
Interseroh Dienstleistungs GmbH
starpniecību.  Netiek pieņemtas atpakaļ
izgatavošanas vietā vai piegādes noliktavā.
Detalizētu informāciju Jūs atradīsiet atsevišķā
atgādnē : Norādījumi WEBAC iepakojumu
utilizācijai un atgriešanai:  WEBAC Produktu
katalogā vai www.webac.de, kā arī drošības
datu lapās

WEBAC – Chemie
GmbH
Fahrenberg 22
22885 Barsbüttel
Tālr. +49 40 67057-0
Fakss+49 40 6703227
info@webac.de
www.webac.de

Tehniskā atgādne

.

Šī tehniskā informācija Jūs nesaistoši informē par mūsu jaunāko zināšanu līmeni, par to
sniegtās mūsu darbinieku izziņas arī nav saistošas. Tā kā mums nav zināmi precīzi
ķīmiskie, tehniskie un konkrētās izmantošanas  nosacījumi, šie dati neatbrīvo lietotāju
no paša veicamas produkta vai tā uzvedības attiecībā uz piemērotību paredzētajai
izmantošanai pārbaudes un līdz ar to nesniedz nodrošinājumu piemērotībai noteiktam.


