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Pielietojuma jomas
WEBAC®240 ir
injekcijas gels jaunas,
hidroizolējošas virsmas
(aizsega) veidošanai tieši
pie celtniecības būvdetaļas
piegulošās grunts pamatnes
vai esošās celtniecības
substances saturā.
Pielietojuma jomas ir, piem.,
tuneļu, šahtu un kanāla
iekārtu, balstu un pretējās
sienas hidroizolācijai tiltu
būvniecībā, kā arī ēku ar
daļēju pagrabu
hidroizolācijai.
WEBAC®240 ir piemērots
Būvkonstrukcijas
hidroizolēšanai no grunts
puses ar zemi segtu būvju,
deformācijas un kanāla
šuvju hidroizolācijai.

Materiāla īpašības
WEBAC®240 ir augstvērtīgs, ātri recējošs poliakrilāta injekcijas gels
ar zemu viskozitāti un ļoti labām hidroizolējošām īpašībām. Turklāt
gelam ir ļoti laba stiepjamība un cietība tā, ka tas spēj uzņemt
regulāras būves kustības.
WEBAC®240, pastāvot 20°C standarta konsistencē (5% B-pulvera
ūdenī) pēc komponenšu samaisīšanas ir vēl apmēram 25 sekundes
šķidrs un vēl pēc 25 sekundēm - sarecējis. Pateicoties standarta
recēšanas laikam, tiek iegūta optimālā materiāla sadale un patēriņš.
Atkarībā no pielietojuma jomas recēšanas laiks var tikt piemērots
konkrētajām prasībām. Augstāka temperatūra saīsina, zemāka -
pagarina reakcijas laiku (pastāvot 10°C, šķidrs apm. 55 sekundes un
pēc vienas minūtes sarecējis).
WEBAC®240 reaģē, kļūstot par ūdensnecaurlaidīgu, cieti elastīgu
gelu ar labu saķeri uz sausām un slapjām minerālām pamatnēm. Ar
ūdens tvaikiem piesātinātā atmosfērā (zemes mitrums vai izlīdzinošais
mitrums ķieģeļu mūrī) materiāls nemaina formu. Materiāls var uzņemt
un nodot reversīvu mitrumu. Izreaģējušais gels nešķīst ūdenī un
ogļūdeņražos. Tas ir izturīgs pret atšķaidītām skābēm un sārmiem, kā
arī pret celtniecības sāļiem. WEBAC®240 ir izturīgs pret
klimatiskajām ūdens temperatūras sasalšanas – izkušanas maiņām.Materiāla tips

• 3komponenšu poliakrilāta gels
• ūdenī uzbriestošs
• atbilst KTW ieteikumu prasībām
dzeramā ūdens jomā (pārbaudes
sertifikāts)
• atbilst gruntsūdeņu higiēnas prasībām
(pārbaudes sertifikāts) piemērotības
pārbaude saskaņā ar DB AG Gela
uzklāšanas pasākumu direktīvas
noteikumiem 804.6102
• atbilst DiBt atgādnes prasībām, 2000.
gada novembra redakcija "Celtniecības
produktu novērtējums un ietekme uz
augsni un gruntsūdeņiem"

Komponenšu samaisīšana
• Uzglabāšanas stabilitātes dēļ komponenti A piegādā divos
iepakojumos (A1 un A2). Atbilstoši masu attiecībai 20:1 komp. A1 un
A2 tiek svaigi samaisītas tieši pirms iestrādes. Tamdēļ mazākais A2
iepakojums pilnībā tiek iztukšots lielākajā A1 iepakojumā. Abas
komponentes uzreiz intensīvi jāsamaisa, ielejot piemērotā mikserī.
Komponentes A sastāvdaļas ir jūtīgas pret gaismu un drīkst uzglabāt
tikai gaismu necaurlaidīgā iepakojumā un no tā iestrādāt.
• Komp. B tiek piegādāta kā pulvera koncentrāts un pirms iestrādes
tiek svaigi samaisīta ar ūdeni. Lai to izdarītu, pulveris tiek izšķīdināts
tīrā PVH traukā, 2-3 minūtes intensīvi maisot ar koka nūjiņu vai
mikseri no V4A tērauda tīrā ūdensvada ūdenī.
• Komponente A (A1+A2) un komponente B (koncentrāts + ūdens)
jāiemaisa vienādos traukos. Tādā veidā viegli var konstatēt B
komponentes pulvera koncentrāta izšķīdināšanai nepieciešamo ūdens
daudzumu, pielīdzinot komponentes B iepildes līmeni komponentes A
iepildes līmenim.
Pēc komponenšu samaisīšanas materiāls tiek veikli iestrādāts
maisījuma attiecībā 1:1 (VT) (svaigi iejauktā komponente A un
šķīdums B), izmantojot 2 komponenšu-sūkni (WEBAC® IP 2K-F1).
Lietošanai gatavās samaisītās komponentes jāiestrādā tajā pašā dienā.

Papildus informācija
• WEBAC prospekta materiāls:
• Pārbaudes sertifikāti pēc pieprasījuma
• Ievērojiet atzītos noteikumus
konkrētajam pielietojuma mērķim.
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WEBAC®240 Reakcijas laiki

Orientējošās vērtības (apm.) atkarībā no komponentes
B koncentrācijas dažādās pielietojuma temperatūrās
(celtniecības daļa/materiāls)

B - pulveris ūdenī Viskozitātes palielināšanās
22 °C 10 °C

120 s

60 s

40 s

30 s

25 s

17 s

330 s

180 s

90 s

60 s

55 s

40 s

Reakcijas laiks
22 °C 10 °C

150 s

105 s

60 s

50 s

35 s

25 s

480 s

300 s

180 s

120 s

105 s

75 s

~ 0,5 %

~ 1,0 %

~ 2,0 %

~ 3,0 %

~ 5,0 %

~ 7,5 %

Att. 1 WEBAC®240 iedarbības
principa shēma. Gels caur izurbtajiem
caurumiem tiek piespiests pie ķieģeļu
mūra aizmugures puses un veido tur
hidroizolējošu gela pārklājumu. Šai
procesā materiāls iespiežas arī šuvēs un
tādā veidā veido papildus hidroizolāciju
mūrī.Norādītie gela laiki kalpo par pamatu nepieciešamās gela konsistences

iegūšanai uz vietas. Tie ir atkarīgi no gela daudzuma, ūdens satura,
plūšanas apstākļiem vai būves īpatnībām konkrētiem vietējiem apstākļiem.

Tab. 1: WEBAC®240 regulēšanas iespējas atkarībā no pielietojuma mērķa
30-50 cm

30-50 cm

Sagatavošanās darbi
Jaunas hidroizolējošas virsmas (aizsega) izveidei tieši pie
celtniecības būvdetaļas piegulošās grunts pamatnes vai esošās
celtniecības substances saturā nepieciešams veikt būves
īpašību, būves stāvokļa novērtējumu un arī grunts pamatnes
izmeklējumu (DIN 4093) Šāda analīze dod slēdzienu par to,
vai ir iespējams veikt paredzētās injekcijas pasākumus un par
gaidāmo materiāla patēriņu. Balstoties uz analīzes rezultātiem,
tiek noteikts celtniecības projektam nepieciešamais urbuma
caurumu rastra izmērs.
Standarta lielumi: Grunts pamatnes noklāšana ar gelu kā
vertikāls aizsegs (skatīt 2. att.), grīdas plāksnes noklāšana ar
gelu (skatīt 3. att.) un gela uzklāšana celtniecības substancē
(skatīt 5. att.).
Noslēgumā tiek izveidoti urbuma caurumi. Urbuma caurumu
diametrs
jāizvēlas tā, lai varētu tikt izmantoti WEBAC® injekcijas
pakeri, tādi kā urbja vai sitiena pakeri ar  plakanās galvas
nipeļiem.

Att. 2: Urbuma caurumu izkārtojums un
standarta attālums, veicot sienu virsmu
hidroizolāciju
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30-40 cm

30-40 cm

Iestrāde:
Svaigi samaisītās A un B komponentes tiek veikli iestrādātas
maisījuma attiecībā 1:1 (VT) ar 2 komponenšu (2-K)-sūkni
(piem., WEBAC® IP 2K-F1). Ir iespējami sekojoši
hidroizolācijas pasākumi:

Att. 3: Urbuma caurumu izkārtojums
un standarta attālumi, veicot grīdu
plākšņu hidroizolāciju

• Virsmu hidroizolācija pret celtniecības grunti (aizsega
injekcija):
Sapresējamajos un katrreiz blakus esošajos urbuma caurumos
tiek ievietoti injekcijas pakeri plakanās galvas nipalim
(WEBAC® injekcijas pakera tips R vai WEBAC® iesistais
pakers (plastmasa_. Plakanās galvas nipelis vienmēr tiek uzlikts
uz tieši presējamā pakera. Tā nepieciešamības gadījumā var
ieraudzīt materiāla iztecēšanu no blakus esošajiem urbumu
caurumiem. WEBAC®240 (sākot ar apakšējo urbumu caurumu
rindu) tiek piespiests no apakšas uz augšu pāri urbuma
caurumiem pie būves aizmugures. Pateicoties īsajam reakcijas
laikam un ļoti labajai saķerei uz minerālām pamatnēm, uz būves
veidojas hidroizolējošs gela aizsegs (skat. att. 1 u. att. 4). Gelam
iekļūstot mūra rukuma un nosēduma plaisās, kā arī javas šuvēs,
papildus būvē tiek hidroizolētas arī neblīvas zonas (skat. att. 1).
Injekciju veikšana tiek turpināta tik ilgi, kamēr ir novērojama
materiāla izlīšana vai gela veidošanās blakus esošajos urbuma
caurumos, vai līdz ir sasniegts saskaņā ar pamatnes analīzi
paredzamais materiāla patēriņš uz urbuma caurumu (materiāla
patēriņš ir atkarīgs no robežojošās augsnes brīvo poru apjoma).
Orientējošā patēriņa vērtība ir apm. 20 –60 kg/m2 (atbilst apm.
10 –30 kg gela koncentrātam). Stipri plastisku vai ļoti blīvu
pamatņu gadījumā parasti zona starp būvi un blakus esošo zemi
tiek aizpildīta tā, ka te patēriņš ir neliels. Tā kā uzklājot sedzošo
hidroizolāciju mūrī tiek aizpildīti arī dobumi un plaisas, kas ir
saistītas ar urbuma caurumiem, atsevišķā gadījumā patēriņš var
būt lielāks.
• Celtniecības substances pārklāšana ar gelu:
Speciāli mūriem ar lielu biezumu (piem., dabiskā akmens
mūriem) WEBAC®240 var izmantot celtniecības substances
saturā kā virsmas
hidroizolāciju. Pirms injekcijas darbu uzsākšanas jāveic
iespējamo šuvju aizpildīšana injekcijas virsmas sienu zonā.
Urbuma caurumi jāveido saskaņā ar 5. att. horizontāli vai ar
lieces leņķi 30 – 45 grādu apmērā. Urbuma caurumu diametrs
jāsaskaņo ar injekcijas pakera lielumu. Urbuma caurumu
dziļumam būtu jāveido apm. 3/4 no sienas biezuma. Urbuma
putekļi ir jāaizpūš. Noslēgumā cieši jāpiemontē skrūvējamais
pakers. Samaisītais injekcijas gels WEBAC®240 jāieinjicē ar 2
komp. sūkņa palīdzību, sākot no apakšējā urbuma cauruma
līmeņa uz augšu.

WEBAC®240

Att. 4: Urbuma caurumu izkārtojums,
veicot grīdu plākšņu un blakus esošā
ķieģeļu mūra hidroizolāciju

WEBAC®240

Att. 5: Iedarbības principa shēma,
pārklājot ar gelu celtniecības substanci.
Injekcijas gels tiek iespiests caur
urbuma caurumu virsmām šuvju zonā,
dobumos un lūzumos starp akmeni un
mūra šuvi.
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IetonēšanaInjekcijas tiek veiktas tik ilgi, līdz injekcijas gels izplūst no
blakus esošiem pakeriem un šuvju piesātināšanas rezultātā tiek
noslēgtas mūra poras. Materiāla patēriņš ir atkarīgs no poru
struktūras, no esošajiem dobumiem un plaisām. Vidējais
patēriņš vienmērīga ķieģeļu mūra gadījumā ir apm. 20 kg/m2,
sienas biezumam esot 50 cm

Sekojoša būvju un deformācijas šuvju aizmugures
hidroizolācija
būvdetaļām, kam ir saskare ar zemi.
Mitru pamatņu un spiedoša ūdens gadījumā WEBAC®240 var
izmantot kā sekojošo hidroizolāciju neblīvām būvju un
deformācijas šuvēm. Injekcija tiek veikta ar 2 komponenšu
sūkni, līdz brīvā šuves telpa ir pilnībā aizpildīta un materiāls ir
iesūcies blakus esošajā augsnē. Uz šuves iekšpuses jābūt
pretbalstam (piem., iekšpusē esoša šuves blīvlenta, skatīt 6. att.),
lai veidojas pietiekošs spiediens un injekcijas līdzeklis nenoplūst
nekontrolēti.

•

Ūdens iekļūšanas, ūdens iejaukšanās gelā,
sadalīšanās kontrolei/ atpazīšanai, kā arī gela
noplūšanas atklāšanai iesakām veikt iejauktā
gela ietonēšanu, un tādā veidā tas iegūst
injekcijas indikatora funkciju. WEBAC®240
ietonēšanai jāiemaisa apm. 1% zilā krāsu toņa
WEBAC® F200, attiecinot uz Akomponenti.
Gela zilā krāsa ar laiku kļūst bālāka.

Tīrīšana
Injekcijas sūkņa un darbarīku tīrīšana tiek
veikta tikai un vienīgi ar ūdeni. Ilgākos darba
pārtraukumos un pēc injekcijas darbu
pabeigšanas injekcijas sūknis rūpīgi jāizskalo
ar ūdeni. Detalizētas norādes attiecībā uz
augstāk minēto lasiet injekcijas sūkņa
lietošanas pamācībā. Sarecējušas gela
atliekas no darbarīkiem mehāniski jānoņem
tieši iestrādes nobeigumā.

Nobeiguma darbi
Pakerus var noņemt tieši pēc gela veidošanās. Ar skalošanas
sūkni (ūdens) tīrītus skrūvējamos pakerus parasti var izmantot
vēlreiz. Pēc pakeru demontāžas urbumu caurumus/ urbuma
cauruma sieniņas līdz apm. 10 cm dziļumam attīrīt no gela un
piepildīt. Betona PCC-javas un ķieģeļu mūru gadījumā
priekšroka tiek dota apdares vai ātrās sasaistes javai. Lai
izvairītos no kondensāta ūdens veidošanās un labākai nožūšanai
un siltuma tiltu izveidei pie sienu virsmām pēc hidroizolācijas
darbu veikšanas telpās jāinstalē kondensāta žāvētāji/ mitruma
noņēmēji, vai ventilācija.

Att. 6: Sekojošu deformācijas šuvju
hidroizolācija ar akrilāta gelu
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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.

Tehniskie dati

Materiāla tips 3komp.poliakrilāta gels

Komp. A:

Blīvums(20 °C) apm. 1,2 g/cm3

Komp. B:

apm. 1,0 g/cm3 (pēc
izšķīšanas ūdenī)

bezkrāsas

apm. 1 mPa s

Krāsas tonis*

Viskozitāte

Maisījuma viskozitāte

Maisījuma attiecība

dzintara

apm. 25 mPa s

apm. 7 mPa s

A = A1 : A2
20: 1 GT

apm. 16: 1 VT

Drošības pasākumi

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.

B = B ūdenī
apm. 5 % šķīduma

A : Bšķīdums 1: 1 VT

Reakcijas laiks (22 °C)

Iestrādes temperatūra

Izturība pret salu

Iestrāde

Uzglabāšana

apm. 35 s

> 1 °C

sarecējis gels līdz 20 °C

ar 2Ksūkni (WEBAC® IP 2K-F1)

starp 5 °C un 25 °C jāsargā no mitruma
un gaismas oriģināli slēgtos iepakojumos

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

* krāsu tonis var variēt

TM2401040


