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Pielietojuma jomas

WEBAC®4120 izmanto
sausu celtniecības
būvdetaļu noslēgšanai,
hidroizolācijai un
hermetizējošai savienošanai.
WEBAC®4120 ir īpaši
piemērots dinamiski
noslogotu būvdetaļu
savienošanai un
apakšbetona savienošanai
ar kloniem vai noplēstām
klona grīdām.

Materiāla īpašības
WEBAC®4120 labi iesūcas minerālās virsmu struktūrās. Tā kā
materiālam ir laba sānu saķere, stingri sacietējošie EP sveķi nodrošina
būvdetaļu hermetizējošu savienojumu, arī pastāvot dinamiskai slodzei.
Pateicoties savai zemajai viskozitātei, WEBAC®4120 ir īpaši labi
piemērots vaļēju klonu sanācijai, kā arī celtniecības būvdetaļu
injekcijai (EP-I) un piesūcināšanai (EP-T). Saistīšanās laiks, pastāvot
20°C temperatūrai, ir apmēram 60 minūtes. Apm. 24 stundas pēc
saspiešanas materiāls ir sacietējis. Augstāka temperatūra paātrina,
zemāka temperatūra - īpaši plānai kārtai - pagarina sacietēšanas
ilgumu.

Materiāla tips 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 (mitruma stāvoklis, tukšās vietas).
Veicot injekcijas mūrī, jānoņem lobošos apmetuma slāņus injekcijas
līmeņa zonā un jāaizpilda raupji porainas šuves un bojātas mūra vietas.
Noslēgumā, ņemot vērā konkrētos būves apstākļus, tiek izurbti urbuma
caurumi. Lai nodrošinātu ciešu pakeru, kas ir ieslīpēti urbtā caurumā
(urbja pakeru) nospriegojumu, urbuma caurumi tiek izurbti ķieģeļos.
Nospriegojot pakerus, jāuzmanās, lai būtu iespējams viegli uzlikt
injekcijas caurulīti uz konusa vai plakanās cilindriskās uzmavas. Ja
injicēts tiek caur pielīmēto pakeri, obligāti nepieciešama plaisu
aizpilde.
Veicot klona sanāciju, jākonstatē tukšās vietas (ar klauvēšanas metodi)
un jāmarķē malu zonas. Ievērojot grīdas konstrukciju, kā arī
savienojuma vietu bojājumu aizpildīšanas spēju, jāizlemj par
piemēroto injekcijas metodi (piesūcināšana/ liešana jeb iepilde).
Caurumi jāurbj režģa vidā (intervāls 20cm), urbuma caurumi tiek
ieurbti vismaz 10mm nesošā slāņa dziļumā.

• Divkomponentu injekcijas sveķi
uz epkosīda sveķu bāzes
• dinamiski noslogojams
• pilnīgi drošs*

Cita informācija
• WEBAC prospekta materiāli
• Ievērojiet atzītos regulējumus
konkrētajam pielietojuma mērķim.

Aizpilde
Gadījumā, ja injekciju veic, izmantojot pielīmētos pakerus, tos
jāpiestiprina uz pamatnes un tad jāiebūvē aizpildījumā. Pamatnei jābūt
sausai, tīrai un brīvai no atgrūdošām sastāvdaļām. Pielīmētos pakerus
piestiprina ar WEBAC® EP-špakteli. Aizpilde jāuzklāj vienā
vienmērīgā kārtā, vismaz 10 cm platumā un vismaz 3 mm biezumā ar
WEBAC ® EP-špakteli. Plaisu augstākajos punktos nav jāaizblīvē 3 -
5 cm, lai nodrošinātu ventilāciju.
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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. Intensīva homogēna maisījuma iegūšanai abas komponentes
rūpīgi un bez burbuļiem jāmaisa ar lēni rotējošu mikseri (maks. 300
apgr. min) vismaz 3 minūtes ilgi.
To darot nedrīkst aizmirst arī maisījuma trauka pamatni un malu
zonas. 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
(ne jau sūkņa skalošanai). Tīrīšanas
laikā jārūpējas par labu ventilāciju.
Sūkņu ilgāku dīkstāvju laikā
izmantot WEBAC® konservēšanas
līdzekli.

Iestrāde
WEBAC®4120 iestrādā ar vienkomponentes (1-K) sūkni (skatīt
WEBAC® injekcijas sūkņi). Injicējiet tīru WEBAC®4110, bez
tīrīšanas līdzekļu atliekām vai citām vielām. Iestrādes un objekta
temperatūrai jābūt vismaz 5 C°. Pirms darbu sākšanas pārbauda
pakeru un aizpildījumu funkcionalitāti, iepildot sausu, eļļu nesaturošu
saspiestu gaisu. Injekcija tiek veikta ar celtnes īpašībām piemērotu
spiedienu. Turklāt vispirms tiek aizpildītas viszemāk atrodošās plaisu
zonas. Horizontālu plaisu gadījumā jāpresē no vienas puses, lai
izvairītos no gaisa iekļuves. Iepildot pēdējo pakeri, atgaisošanas
posmā jākontrolē sveķu izdalīšanās. Materiāla iestrādes fāzē (līdz
apm. 30 minūtēm pēc saistīšanās), būtu jāveic vēl viena injekcija, lai
aizstātu kapilāri ceļojošus sveķus. Gadījumā, ja materiāls sūkņa
augšējā tvertnē sasilst, to noteikti jāiestrādā vai no sūkņa jāizņem.
Pateicoties paša sūkņa siltumam, materiāla saistīšanās laiks var būt
īsāks.

Uzglabāšana
WEBAC®4120 4110 ir jāuzglabā
temperatūrā starp 8 °C un 25 °C
jāsargā no mitruma oriģinālā slēgtā
iepakojumā.

Nobeiguma darbi
Pēc tam, kad materiāls ir sacietējis (apm. 24 h pēc saspiešanas,
pastāvot 20 °C) aizpildījumu var notīrīt un reprofilēt virsmu.
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Likvidācija

Ievērojot pieņemšanas noteikumus,
tukšos iepakojumus var likvidēt
Interseroh Ražotnē. 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.

Tehniskie dati

Materiāla tips 2Komp.EPinjekcijas sveķi, pilnībā
droši*
Komp. A:

Blīvums 20 ℃:

Krāsas tonis**

Viskozitāte (23 °C)
(10 °C)

Maisījuma attiecība

apm. 1,1 g/cm3

bezkrāsas

Apm. 150 mPa s
Apm. 400 mPa s

3:1 VT

apm. 60min

>5°C (celtniecības būvdetaļa un materiāls)

Apm. 24 h

Injekcija ar 1-K sūkni

apm. 70 N/mm2

Komp. B:

apm. 1,0 g/cm3

dzeltenīgs

Apm. 170 mPa s
Apm. 450 mPa s

Drošības pasākumi
Iestrādājot WEBAC® 4120
jāievēro komerciālo profesionālo
apvienību aizsardzības priekšraksti
un WEBAC® drošības datu lapas.

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

Iestrāde un ierīču tīrīšana jāveic,
valkājot piemērotu aizsargapģērbu
ar aizsargcimdiem un
aizsargbrillēm. Iesakām izmantot
piemērotu 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.

Saistīšanās laiks (1 l 20 °C)

Iestrādes temperatūra

Sacietēšana (20 °C)

Iestrāde:

Spiedes stiprība:

Stiepes izturība liecē:

Cietība saskaņā ar Shore

apm. 90 N/mm2

Shore A: 60/30 (pēc nakts)
Shore D: 75/70 (pēc 2 dienām)

starp 8 °C un 25 °C sargāts no mitruma
oriģinālā iepakojumā

Uzglabāšana

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

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