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Nostiprinājuma silikāts
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Pielietojuma jomas

Materiāla īpašības
WEBAC®2061 ir divkomponentu injekcijas sistēma ar ļoti zemu
viskozitāti, bāzēta uz polimērmodificēta sārmu silikāta, kas ir identisks
dabiskam sārmu silikātam. Tas ir ar vāju saķeri (pH vērtības>7),
paredzēts mūra sienu un betona nostiprinājumam un stabilizēšanai.
WEBAC®2061 iekļūst sausās, mitrās, tomēr ar ūdeni nepiesātinātās
minerālās pamatnēs. Ar WEBAC®2061 var veikt arī vecu betonu un
laikapstākļos cietušu silikāta virsmu pastiprināšanu, kas nedrīkst būt
sāļu caurēstas.
WEBAC®2061 (materiāla daudzums 25 litri) 20 °C temperatūrā var
iestrādāt apm. 20 minūtes ilgi. Materiāla daudzums, paštemperatūra un
materiāla maisīšanas intensitāte ietekmē saistīšanās laiku. Abu
komponenšu izejas temperatūrām pirms maisīšanas būtu jābūt starp
10°C un 23°C. Saistīšanās process notiek ļoti ātri. Tam seko reālais
sacietēšanas process. To var konstatēt, novērojot materiāla duļķošanos.
Pēc vienas dienas ar WEBAC®2061 pārklātais laukums jau ir kļuvis
par substanci, kas pati sevi var noturēt. Līdzīgi cementa līmējumam
betonā, smilšu graudi pēc WEBAC®2061 nostiprinājuma ir pārklāti ar
apvalku un salīmēti. Pēc vienas dienas tiek sasniegti apm. 80 % no
gala cietības. Tādā veidā nostiprinātā pamatne kļūst ūdensnecarlaidīga.
Stiprinošā darbība notiek tikai minerālās struktūrās, tādās kā smiltis,
grants vai dabiskais akmens vai mūris, citā gadījumā WEBAC 2061
sacietē par cietam vaskam līdzīgu materiālu. Atkarībā no poru uzbūves,
grunts graudainības un aizpildāmības tiek iegūta dažāda lieluma
spiedes stiprība. Nostiprinājums smalko graudu struktūrā ir lielāks,
nekā raupju graudu struktūrā.
WEBAC®2061 ir izturīgs pret atmosfēras ietekmi, ūdeni atgrūdošs un
izturīgs pret  parasti sastopamiem augsnes minerāliem.

WEBAC®2061 ir polimērmodificēts
sārmu silikāts, kas paredzēts viegli
šķīstošu grants, vāji saistošu līdz
nesaistošu, neskābu smilts, grants un
smiltsgrants maisījumu aizpildei,
stiprināšanai un stabilizācijai un
celtniecības grunšu nestspējas
uzlabošanai. Turklāt, WEBAC®2061
var izmantot arī smalkporaina betona,
mūra sienu un porainu dabisko
akmeņu nostiprināšanai.

Materiāla tips
• polimēra modificēts divkomponentu
sārmu silikāts

Cita informācija:

• WEBAC prospekta materiāls
• Ievērojiet atzītos noteikumus
konkrētajam pielietojuma mērķim.

Pamatnes nstiprinājums

Materiāla patēriņš

Sagatavošanas darbi
Pamatā pirms WEBAC®2061 pielietošanas tiek veikta celtniecības
grunts pārbaude pamatnes noslogotības noteikšanai, kā arī
gruntsūdens sastāva vai ūdens plūsmu noteikšanai. Attiecībā uz
konkrēto objektu pirms pielietojuma konkrētām cietības pārbaudēm
ieteicams veikt testa injekciju un pārbaudīt sasniegto rezultātu.
WEBAC®2061 var izmantot viegli šķīstošās grunts kategorijās, tādās
kā irdenas līdz vāji saistītas smiltis, grants un smilts - grants maisījumi
ar nelielām smilšmāla piedevām. Grunts grauda lielumiem būtu jābūt
robežās no 0,04 līdz 3,00 (skat. 1. att.). Izvairīties no pielietošanas
gruntsūdenī vai plūstošā gruntsūdeni, jo atšķaidīšana samazina cietību.
WEBAC®2061 nav pielietojams skābā, merģea, māla vai mālainā
gruntī.

• Grunts sacietēšana: Materiāla
patēriņš ir atkarīgs no poru satura
gruntī un atkarībā no grunts īpašībām
ir līdz 350 l/m3. Par aprēķinu bāzi
kalpo sekojošais - apmēram 80 % no
grunts atvērtās poru struktūras būtu
jāaizpilda ar injekcijas materiālu.

Ķieģeļu sienas sacietēšana: Materiāla
patēriņš ir atkarīgs no ķieģeļu sienas
poru atvērtuma un esošajiem
dobumiem. Vidējais patēriņš var būt
apm. 20 kg/m2 uz 50 cm mūra
biezumu.

•

Iestrāde

WEBAC®2061 var iestrādāt gan izmantojot injekcijas metodi, gan arī
impregnēšanas metodi. Atkarībā no nostiprinājuma īpašībām un
esošās grunts struktūras materiāla ievadīšanai tiek ievietotas injekcijas
caurulītes (caurulītes ar pieslēgumu spiediena šļūtenei) vai
piesātināšanai - grunts uzsūktspēja.
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Atkarībā no stiprinājuma īpašībām injekcijas caurulītes tiek
ieblietētas vai ieskalotas paredzētajā dziļumā gruntī.
Hidrauliskā ievietošana tiek veikta vai nu ar ūdens palīdzību, vai
arī ar jau iemaisītu WEBAC®2061. Rastra izmērs injekcijas
caurulīšu ievietošanai un injekcijas caurulīšu diametrs veidojas
no grunts novērtējuma datiem par poru struktūru. Pēc pieredzes
injekcijas caurulītes tiek izvietotas rindās ar 1 metra  attālumu.
Atbilstoši maisījuma attiecībai 10 :1 (VT) izgatavotās A un B
komponentes tiek pilnībā iztukšotas maisījuma tvertnē un beigās
samaisītas homogēnā masā, izmantojot lēni rotējošu maisīšanas
ierīci.  Turklāt uzmanīties, lai tiktu labi samaisīts materiāls arī
no sienām un trauka dibena. Plēves veidošanās uz pārlaiduma
virsmas neietekmē produkta kvalitāti.. Iestrādei (30 litri
noteiktais daudzums) noteikti jānotiek 20 minūšu laikā. Materiāla
sacietēšanas procesa uzsākšanu var konstatēt materiālam sākot
duļķoties. parādās, uz materiāla veidojoties matētiem pleķiem.
Normālā pielietojuma gadījumā WEBAC®2061 iestrādā ar vienu
1-komponentes (1-K)-sūkni ar augstu patēriņu (piem., WEBAC®
IP3). Sūkņa tīrīšanu veic tikai un vienīgi ar ūdeni. Sekojošas
saspiešanas laikā (zema spiediena zona) injekcijas caurulīte
pakāpeniski, spiedienam kāpjot uz augšu, tiek izvilkta no grunts.
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smalks vidējs raupjš smalks smalks vidējs raupjšsmalkssmalks vidējs raupjš
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Speciālais cements - suspensija

Cementa suspensija

Java

Att. 1: Sieta līnijas diagramma
WEBAC®2061 pielietojumam
grunšu stiprināšanai, esot
dažādiem graudu lielumiem

30 - 40 cm

30 - 40 cm

Ķieģeļu mūra stiprinājums:
Sagatavošanās darbi

Nostiprinājuma pasākumu veikšanas iespējamību nosaka, veicot
mūra sienas un mitruma stāvokļa analīzi. Lai nokalpojuša mūra
sienu šuvēs iegūtu optimālu sadalīšanu, resp., izvairītos no
injekcijas materiāla iztecēšanas, būtu jāveic šuvju izolācija/ šuvju
piepildīšana. Cietības pārbaudei pirms pielietojuma tiek veikts
daļējs mūra sienu Stiprinājums un rezultāta pārbaude konkrētos
apstākļos.

Att. 2: Urbumu rastrs mūra sienās

Iestrāde

Balstoties uz celtnes stāvokļa analīzi un atkarībā no poru
struktūras īpašībām, tiek noteikts urbuma caurumu rastra izmērs
uz virsmas. Standarta lielumi ir 30 līdz 40 cm urbuma caurumu
attālums, pārvietots (skatīt att. 2). Urbumu caurumi tiek izurbti
horizontāli vai slīpi uz leju ar diametru 18 (vai 20) mm apmērā
mūra sienā. Pirms injekcijas nopūst urbšanas procesā radušos
putekļus. Urbuma caurumos tiek ievietoti un nospriegoti
WEBAC® pakeri, Tips R 17 mm vai 19 mm, ar plakano
cilindrisko uzmavu. Plakanās cilindriskās uzmavas tiek
uzskrūvētas tikai tieši pirms injekcijas, lai varētu redzēt
WEBAC®2061 iztecēšanu no pakeriem. Iejaukto WEBAC®2061
injicē, sākot no apakšējā rastra līmeņa, no apakšas uz augšu.
Injekcijas jāveic tik ilgi, līdz materiāls izplūst no blakus esošā
pakera, t.i., redzams, ka mūra siena ir piesātināta. Pēc injekcijas
darbu veikšanas pakerus izņemt un urbuma caurumus nobeigumā
aizvērt ar ātri cietējošu cementu.

Urbuma kanāla garumam jebkurā
gadījumā būtu jābūt tā nomērītam,
ka tas, raugoties no horizontālā
iekļūšanas dziļuma, aptver vismaz
3/4 no sienas biezuma (pie 45°
slīpuma leņķa: Urbuma kanāla
garums = sienas biezums).
Att. 3: Mūra sienas nostiprinājums

WEBAC®2061

AkmeņiMāls Smilšmāls Smiltis Grants
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Likvidācija

Ievērojot pieņemšanas noteikumus
tukšos iepakojumus var likvidēt
Interseroh. Ražotnē, kā arī piegādes
Noliktavās tukšus iepakojumus
nepieņem.
Norādes par materiāla atlikumu un
tukšu iepakojumu likvidāciju lasiet
atsevišķā atgādnē, kas ir pievienota
WEBAC® produktu kataloga un
drošības datu lapu pielikumā

Tehniskie dati

Materiāla tips 2 komponentu polimēra modificēti silikāta
sveķi

Komp. A :

Blīvums (20 °C)

Maisījuma attiecība

Krāsas tonis*

Viskozitāte (23 °C)

Saistīšanās laiks (25 litri, 20 °C)

apm. 1,2 g/cm3

10:1 VT

bezkrāsas

apm. 10 mPa s

apm. 20 min

ar 1Ksūkni vai izmantojot impregnēšanas
metodi

>10 °C (celtniecības būvdetaļa, materiāls)

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

Injekcijas sūkņa un darbarīku mazgāšanu
veic tikai un vienīgi ar ūdeni. Ilgākos
darba pārtraukumos un beidzot injekcijas
darbus injekcijas sūkni rūpīgi izskalot ar
ūdeni. Detalizētas norādes attiecībā uz
augstāk minēto lasiet injekcijas sūkņa
lietošanas pamācībā.

apm. 3 mPa s

Komp. B:

apm. 1,2 g/cm3

Drošības pasākumi
Iestrādājot WEBAC®2061, jāievēro
komerciālo profesionālo apvienību
aizsardzības priekšraksti un WEBAC®
drošības datu lapas.

Iestrāde

Iestrādes temperatūra

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

Iestrāde un ierīču tīrīšana jāveic,
valkājot piemērotu aizsargapģērbu ar
aizsargcimdiem un aizsargbrillēm.
Iesakām izmantot piemērotu ādas
aizsargkrēmu. Ja nokļūst uz ādas,
mazgāt ar ūdeni un ziepēm Ja
nokļūst acīs, nekavējoties mazgāt ar
lielu daudzumu ūdens un
konsultēties ar ārstu. Materiāls
nesamaisītā veidā nedrīkst nokļūt
kanalizācijā un zemes dzīlēs

Tīrīšana

Norādītās vērtības ir laboratorijas vērtības. Atkarībā no objekta situācijas praksē var
rasties atkāpes.

* krāsu tonis var variēt
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