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Pielietojuma jomas

WEBAC 150 tiek izmantots ātrai,
laikā ierobežotai spiediena ūdens
radītu plaisu, dobumu un sūču
aizpildīšanai un hidroizolācijai.
Materiāls ir piemērots betonam, māla
ķieģeļiem un dabīgā akmens būvēm
un tiek izmantots  virszemes,
apakšzemes, tiltu, ūdens un speciālajā
apakšzemes būvniecībā. Tas ir arī
lieliski piemērots iestrādei ar divu
komponenšu (2-K) sūkni. WEBAC
150 atbilst DIN V 18028 normām.

Materiāla tips
 2-Komp.-injekcijas putu sveķi uz

poliuretāna bāzes, daudzumu
attiecība 1:1 (VT)

 ar ļoti stipru izplešanos
 pārraudzība saskaņā ar DIN V

18028
 pārbaude saskaņā ar ZTV-ING

(RISS), reģistrācija BASt-sarakstā
 atbilst KTW-ieteikumu prasībām

dzeramā ūdens jomā (pārbaudes
sertifikāts)

Cita informācija:
 WEBAC prospekta materiāls
 Pārbaudes sertifikāti pēc

pieprasījuma
 Ievērojiet atzītos noteikumus

konkrētajam pielietojuma mērķim.
Papildus datus izpildei Jūs
atradīsiet izpildes instruktāžās.

Materiāla īpašības
WEBAC 150 ir augstvērtīgi TĪRI injekcijas putu sveķi ar
zemu viskozitāti, kas sajaukumā ar ūdeni stipras
izplešanās rezultātā sacietē kā virsmu izolējošas, cieti
elastīgas putas ar ļoti smalku struktūru. Notiekot brīvai
ekspansijai, tie palielina apjomu 40 reizes.
Pateicoties zemai viskozitātei, ūdenī aktīvās sastāvdaļas
un augstā kapilārā aktivitāte ūdens izraisītajās plaisās
kalpo par ātru ūdens nobloķētāju uz noteiktu laiku.
Kontaktā ar ūdeni putu veidošanās iestājas pēc apm. 15
sekundēm (20 °C). Materiāls sacietē vienas minūtes laikā
ar augstu sānu saķeri. Izmantojot WEBAC® B15, var
paātrināt putu reakciju.
Reakcijai un optimālai samaisītā materiāla putu veidošana
nepieciešams pietiekošs kontakts ar ūdeni. Maisītā
materiāla paštemperatūrai, hidrodinamiskajām attiecībām,
būves un kontaktūdens temperatūrai  ir būtiska ietekme uz
reakcijas ātrumu (putu veidošanos). Augstāka temperatūra
paātrina, zemāka - palēnina reakciju.
WEBAC150 uzrāda labu reaktivitāti un ārkārtīgi labu
izturību arī attiecībā pret sārmainu ūdeni līdz pH-vērtībai
13. Pastāv saderība starp betonu, tēraudu, foliju, līmes
apvalku un WEBAC® injekcijas materiāliem.
Sagatavošanās darbi
Pirms injekcijas veikšanas jānovērtē stāvoklis.
Izmeklējuma apjoms un dokumentācijas veids ir atkarīgs
no plaisu ainas un plaisu nozīmes celtnei.  Lai atklātu
bojājumu cēloņus un izvēlētos piemērotas pildvielas,
jāapzina mitruma stāvoklis un jānoskaidro plaisu pazīmes
(plaisu veids, plaisu forma, platums, plaisu platumu
izmaiņas utt.) (skatīt ZTV-ING (papildus tehniskā līguma
noteikumi un direktīvas inženierbūvēm) (RISS), 3. daļu,5.
nodaļu, pielikumu A vai Direktīvas par remontēšanu 2.
daļu, tab. 6.1-6.4). Izmeklējuma rezultāti jāņem vērā,
nosakot urbumu caurumus, kā arī izvēloties pakeru, kas ir
ieslīpēts urbtā caurumā (urbja pakeru). Urbja  pakerus
ievieto tā, ka tie ļauj viegli uzmaukt injekcijas caurulīti uz
iemavas; tiem jābūt pietiekoši cieši nospriegotiem urbuma
caurumos. Lai lielu plūšanas ātrumu gadījumā izvairītos
no iespējamās pildvielu izskalošanas, nepieciešamības
gadījumā veikt ūdens caurplūdi samazinošus pasākumus
(piem., atbrīvošanas urbumi, koka ķīļu ievietošana u.tml.).
Maisījums
Iepakojumi ir sagatavoti atbilstoši maisījuma daļu
attiecībai 1:1. Daļu daudzumus var dozēt atsevišķos
traukos.
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Veicot iestrādi ar vienas komponentes (1-K) sūkni,
komponentes A un B tiek ievietotas vienā maisījuma
traukā (turklāt raugieties, lai tiktu ieliets viss materiāls) un
samaisīti homogēnā masā. Pēc samaisīšanas materiāls
jāiepilda sūkņa augšējā tvertnē (jāpārlej) un jāapmaisa.
Iejauktais materiāls ir jūtīgs pret mitrumu. Tādēļ noteikti
jāizvairās no kontakta ar ūdeni (piem., lietu). Gadījumā, ja
maisījumu nevar iestrādāt uzreiz, gaisa mitruma dēļ uz
virsmas var veidoties plēve. Šo plēvi pirms turpmākas
iestrādes jānoņem (neiemaisīt!); maisījumu jāiestrādā 2
(divu) stundu laikā, lai saglabātu optimālu putu struktūru.

Iestrāde:
WEBAC 150 tiek iestrādāts ar 1- vai 2-K-sūkni (skatīt
WEBAC injekcijas sūkņi). Iepildiet tikai tīru WEBAC
150 bez tīrīšanas līdzekļu atliekām vai citiem materiāliem.
Injekcija tiek veikta ar spiedienu, kas ir piemērots celtnes
īpašībām, hidrodinamiskām vai hidrostatiskām attiecībām
un vēlamajam aizpildes grādam.  Injekcija tiek veikta
noteiktos intervālos, lai no materiāla reakcijas
(parādīšanās uz virsmas utt.) varētu izdarīt secinājumus
injekcijas darbu turpināšanai vai pabeigšanai.
Iestrādājot ar 2-Komp.-sūkni (piem., WEBAC IP 2K-F2)
ir jānodrošina pietiekoša apjoma plūsma, lai komponentes
A un B miksera ierīcē (statiskais mikseris) tiktu samaisītas
homogēnā masā.
Ja spiediena ietekmē ūdeni caurlaidošām plaisām
nepieciešams iepriekšējs aizpildījums ar SPUR saskaņā ar
ZTV-ING, 3. daļas 4. atk., Nr. 8.3/8.4 vai direktīvas par
remontēšanu 2. daļas 6.7.2.2, tas jāierobežo līdz ūdens
piekļuves samazināšanai nepieciešamajiem plaisu
posmiem.
Ilgstošai un ierobežoti stiepjamai aizpildīšanai un
hidroizolācijai objektā ir jāveic sekojoša saspiešana
WEBAC PUR-Injektions- harzen (TĪRAJIEM injekcijas
sveķiem). Tieši pēc aizpildīšanas ar WEBAC 150 var veikt
sekojošu saspiešanu parasti izmantojot tos pašus urbja
pakerus. Ja starp diviem klājumiem ir vairākas stundas,
var rasties nepieciešamība sekojošai saspiešanai izmantot
jaunus urbja pakerus citā sakārtojumā.

Tīrīšana
Katrā ilgākā darba pārtraukumā un
beidzoties darbiem, ierīces tīri
jānomazgā ar WEBAC tīrītāju A.
WEBAC tīrītāju B var izmantot jau
sacietējuša materiāla atšķaidīšanai
(neizmantot  sūkņa skalošanai).
Iestrādes laikā rūpējieties par labu
ventilāciju. Sūkņu ilgāku dīkstāvju
laikā visu sūkņa sistēmu būtu
jāpiepilda ar WEBAC
Konservierungsmittel (konservēšanas
līdzekli).
Izmantojot  2-K-sūkni, ievērot: Īsos
darba pārtraukumos miksera ierīci var
skalot ar A komponenti. Ievērot
izmantoto sūkņu un tīrītāju tehnisko
atgādņu noteikumus.

Uzglabāšana
WEBAC 150 ir jāuzglabā
temperatūrā starp 5 °C un 30 °C,
sargājot no mitruma, oriģināli
slēgtā iepakojumā.

Nobeiguma darbi
Pēc injekcijas pasākumu pabeigšanas un kad WEBAC 150
ir sacietējis vai sapresēti WEBAC injekcijas sveķi pakeri
tiek noņemti un urbumu caurumi aizpildīti ar piemērotiem
minerāliem celtniecības materiāliem.



WEBAC150
TĪRI injekcijas putu sveķi
Injekcijas sistēma

Tehniskie dati

Komp. A:             Komp. B:

Blīvums (20 °C): apm. 1,0 g/cm3 apm. 1,2 g/cm3

Krāsas tonis* Bezkrāsas             brūns

Viskozitāte, pastāvot 23 °C apm. 100 mPa-s    apm. 130 mPa-s

Maisījuma attiecība 1:1 VT

Apjoma palielināšanās brīvā ekspansijā līdz apm. 40 reizēm

Ekspansijas sākums (20
°C)

apm. 15 s pēc kontakta ar ūdeni

Ekspansijas beigas (20 °C) apm. 65s

Iestrādes laiks apm. 2h

Iestrādes temperatūra > 5 °C (celtniecības būvdetaļa,
materiāls)

Iestrāde: Injekcija ar 1-vai 2-K-sūkni

Uzglabāšana temperatūrā starp 5 °C un 30 °C,
sargājot no mitruma, oriģināli slēgtos
iepakojumos.

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

* Krāsu tonis var variēt.

Likvidācija
Ievērojot pieņemšanas noteikumus,
tukšos iepakojumus var likvidēt ar
Interseroh starpniecību. Ražotnē, kā arī
piegādes noliktavās tukšus
iepakojumus nepieņem. Citas norādes
par materiāla atlikumu un tukšo
iepakojumu likvidāciju lasiet atsevišķa
atgādnē WEBAC produktu kataloga
pielikumā un drošības datu lapās.

Materiāla tips 2-Komp.-TĪRIE-injekcijas putu sveķi,
atbilst DIN V 18028, pārbaudīti saskaņā ar ZTV-ING
(RISS), reģistrēti BASt-sarakstā, atbilst KTW ieteikumu
prasībām dzeramā ūdens sfērā (Pārbaudes sertifikāts)

Piesardzības pasākumi
Iestrādājot WEBAC 150 jāievēro
profesionālo arodbiedrību drošības
un WEBAC drošības datu lapu
norādes .

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

Iestrāde un ierīču tīrīšana notiek
aizsargapģērbā, izmantojot drošības
cimdus un aizsargbrilles. Iesakām
piemērota ādas krēma izmantošanu. Ja
materiāls nokļuvis uz ādas, mazgāt ar
ūdeni un ziepēm. Ja materiāls iekļuvis
acīs, nekavējoties mazgāt ar ūdeni un
vērsties pie ārsta. Materiālu
nesamaisītā veidā aizliegts izliet
kanalizācijā un zemes dzīlēs.


