®

WEBAC 1660
PUR injekcijas sveķi
Injekcijas sistēma

SIA "Materiāli" Miera iela 12, Jūrmala, LV – 2015
Tālr.: 67769718, fakss: 67769717
Mob.: 26598368, 28343434 e-mail: materiali@betonam.lv
WWW.BETONAM.LV

®

WEBAC 1660
PUR injekcijas sveķi
Injekcijas sistēma

Pielietojuma jomas

Materiāla īpašības
WEBAC 1660 ir PUR injekcijas sveķi ar labu spiediena un lieces
stiepes stiprība, kas parasti ir raksturīga epoksīda sveķiem.
Samaisot ar ūdeni, materiāls viegli uzputojas. Sausos apstākļos
WEBAC 1660 sacietē kompaktā, cietā un gandrīz necaurlaidīgā
materiāla gandrīz bez porām.

Iestrāde
Optimālai iestrādei iesakām uzglabāt komponentes vismaz 12
stundas ilgi temperatūrā, kas ir augstāka (vienāda) ar 15ºC.
Iepakojumi ir komplektēti atbilstoši maisījuma attiecībai 1:1
tilpuma daļās. Pēc A un B komponenšu samaisīšanas sākumā
veidojas emulsija, kas pēc apmēram 5 minūtēm kļūst caurspīdīga.
WEBAC 1660 var iestrādāt ar 1- vai 2-koponenšu (1- vai 2-K)
sūkni. Injicējiet tīru WEBAC 1660 bez citu tīrīšanas līdzekļu vai
citu vielu atlikumiem.
1-K sūknis: iemaisīšanai A un B komponentes ievietot maisīšanas
Materiāla tips
tvertnē un samaisīt homogēnā masā. Pēc tam, kad emulsija ir
 2-Komponentu injekcijas sveķi
uz kļuvusi caurspīdīga, to īsi jāapmaisa un jāiepilda sūkņa augšējā
poliuretāna bāzes; Masas apjoms 1:1 tvertnē (pārlikt no vienas tvertnes otrā) un vēlreiz īsi caurmaisīt.
(VT)
Samaisīto materiālu jāiestrādā iestrādes (11/20 ºC 25 minūšu) laikā.
 Ar augstu izturību
2-K sūknis: WEBAC 1660 var iestrādāt ar 2-K sūkni (piem.,
 Ātri sacietējoši
WEBAC IP 2K-F2). Tā veikšanai jānodrošina pietiekoša apjoma
 Regulējama reakcijas izturēšanās
plūsma, lai A un B komponentes tiktu homogēni samaisītas
 Kontaktā ar ūdeni viegli puto
maisīšanas ierīcē (statistiskais maisītājs).
 Atbilst KTW ieteikumu prasībām
WEBAC 1660 tiek izmantoti celtniecības
objektu
izolācijai,
savienošanai
un
stiprināšanai. WEBAC 1660 ir piemēroti
dobo
vietu
un
grants
uzkrājumu
aizpildīšanai, ciešiem savienojumiem, piem.,
sauso dobo vietu savienošanai plēsto
akmeņu struktūrās un dispersijas gruntī,
statiskai mūru nostiprināšanai, kā arī
injekcijas šļūteņu saspiešanai.

dzeramā ūdens
sertifikāts)

jomā

(Pārbaudes

Tīrīšana

• WEBAC prospekta materiāli
• Pārbaudes sertifikāti pēc pieprasījuma
• Ievērojiet atzītos regulējumus konkrētajam
pielietojuma mērķim.

Katrā ilgākā darba pātraukumā un pēc darbu pabeigšanas ierīces ir
rūpīgi jānotīra ar WEBAC tīrītāju A (WEBAC Reiniger A).
WEBAC tīrītāju B var izmantot jau sacietējuša materiāla
atšķaidīšanai (nevis sūkņu skalošanai). Tīrīšanas laikā jārūpējas par
labu ventilāciju. Ilgākas dīkstāves laikā visu sūkņa sistēmu būtu
Uzglabāšana
WEBAC 1660 jāuzglabā temperatūrā starp jāpiepilda ar WEBAC konservēšanas līdzekli. Izmantojot 2-K
5 ºC un 30 ºC oriģināli slēgtā iepakojumā. sūkni, papildus ievērot: īsos darba pārtraukumos maisīšanas ierīci
Sargāt no mitruma.
var skalot ar A komponenti. Ievērot arī izmantoto injekcijas sūkņu
* Saskaņā ar Vācijas Celtniecības ķīmijas tehniskās atgādnes.
pārbaudes metodi
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Tehniskie dati WEBAC 1660
2 komponenšu PU injekcijas sveķi, kas
izpilda KTW rekomendācijas saskarē ar
dzeramo ūdeni un cietām virsmām*

Materiāla tips

oC)

Blīvums (+23
Krāsa**
Viskozitāte (+23 oC)
Sajaukšanas attiecība
Sajauktā materiāla
izmantošanas laiks (1 l/ +20
oC)
Iestrādes temeperatūra
Spiedes stiprība (pēc 7
dienām)
Lieces un stiepes stiprība (pēc
7 dienām)
Iestrāde
Uzglabāšana

Komp. A
Komp. B
3
apm. 1,0 g/cm
apm. 1,2 g/cm3
dzintara
brūna
apm. 250 mPa·S
apm. 300 mPa·S
1:1 apjoma daļas
apm. 25 min
> +1 oC
apm. 65 Mpa (N/mm2)
apm. 85 Mpa (N/mm2)
Injekcijas ar 1 vai 2 komp. Pumpi
no +5oC līdz +30oC oriģinālos, pret mitrumu
aizsargātos iepakojumos

Minētie dati ir laboratoriski pārbaudīti, kas objektā var atšķirties atkarībā no dažādiem apstākļiem

* saskaņā ar Deutsche Bauchemie e.V. Testa metodi
** krāsa var mainīties
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