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Silikāta injekciju šķīdums

Izmantošanas jomas  vēlāka horizontālā bloķēšana pret kapilāro
kāpjošo mitrumu

Speciālās īpašības  ļoti zema viskozitāte
 sašaurina kapilārus
 atgrūž ūdeni

Izmantošanas norādījumi  injekcijas bez spiediena virs  rezerves tvertnes vai
ar liešanu
 injekcija ar 1K- sūkni

Sajaukšana
Injekcijas bez spiediena/ apstrāde ar 1K- sūkni
 Materiāls gatavs lietošanai, iepakojumu pirms
izmantošanas nedaudz sajaukt injekcijas

Izmantošanas piemērs
Simbolu nozīme  WEBAC
Produktu katalogs
vai www.webac.de

Horizontāla mūra noblīvēšana

Tehniskā atgādne Šī tehniskā informācija Jūs nesaistoši informē par mūsu jaunāko zināšanu līmeni, par
to sniegtās mūsu darbinieku izziņas arī nav saistošas. Tā kā mums nav zināmi precīzi
ķīmiskie, tehniskie un konkrētās izmantošanas nosacījumi, šie dati neatbrīvo lietotāju
no paša veicamas produkta vai tā uzvedības attiecībā uz piemērotību paredzētajai
izmantošanai pārbaudes un līdz ar to nesniedz nodrošinājumu piemērotībai noteiktam
mērķim. Par noteikumu un izdevumu ievērošanu lietošanas laikā ir atbildīgs lietotājs.
WEBAC-Chemie GmbH, versija 01/15
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Tehniskie parametri Vērtības

Blīvums, 20°C
(ISO 2811)

1,1 g/cm3

Izmantošanas temperatūra
Būvdetaļa un materiāls

> 5°C

Viskozitāte
(ISO 3129)

23°C
10mPa.s

Materiāla patēriņš
1-2,5 kg/uz tekošo metru mūra
un 10 cm sienas biezumu
atkarībā no uzsūkšanas spējas)

Sienas biezums
24 cm
36 cm
50 cm
80  cm

100 cm
120 cm

Patēriņš
3- 5 kg
4 – 8 kg
7 – 12 kg
11 -16 kg
15 – 20 kg
18 – 25 kg

Ekspozīcijas scenārijs pēc
REACH

novērtēts  nozarē pieņemtais patēriņš

Norādītie dati ir laboratorijas apstākļos iegūtās vērtības, kas pakļautas
nosacītām svārstībām. Atkarībā no situācijas objektā praksē var rasties novirzes.
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Vispārējā informācija

WEBAC Silikāta injekciju šķīdums

 Grīdu un mūru nostiprināšanai un
stabilizēšanai tiek izmantoti WEBAC Silikāta
injekciju šķīdumi. Materiālu raksturo zema
viskozitāte, laba iesūkšanās un ātra cietības
izveidošanās . Vēlākas horizontālās barjeras
izveidošanai pret kapitālo kāpjošo mitrumu var
izmantot sārmainos silikātus, kas rada arī
kapilāra poru ūdeni necaurlaidīgās īpašības.
Izreaģējušais WEBAC Silikāta injekcijas
šķīdums ir noturīgs pret pārējām būves
ķīmiskajām noslodzēm

Sajukšana
 Iepakojumi tiek izlaisti atbilstoši
sajaukšanas apstākļiem
 Daļā daudzuma var tikt dozēta atsevišķos
traukos
Maisījums jāizmanto 15 minūšu laikā

Lūdzu ievērot attiecīgā produkta sajaukšanas
norādījumus

Sagatavošanas darbi
Novērtēšana pirms mūra injekciju
veikšanas:
Mūra īpašības
Mitruma situācija
Mūra uzbūve
 Sāļu noslodze

Grunts nostiprinājuma novērtēšana:
 Celtniecības grunts izpēte pēc DIN 4020
 Grunts ekspertīze
 Grunts īpašības
 Gruntsūdens situācija
 Ūdens plūsmu uzvedība

No tā izriet:
 injekciju veikšana iespējamība
 piemērotu uzpildes materiāla izvēle
 urbšanas pakera izvēle
 urbšanas caurumu izvietojums
(sīkāka informācija šai sakarā piem., WEBAC
brošūrā Mūru izolācija)

Izmantošana
Mūra nostiprināšana/ Horizontālā
izolācija
Injekcijas tiek veiktas ar mūra stāvoklim
piemērotu injekciju spiedienu. Materiālu
injicē, sakot no zemākā  rastra līmeņa, no
apakšas uz augšu. Injekcijas veic tik ilgi,
līdz materiāls iznāk no blakus esošajiem
pakeriem vai ir redzams mūra piesātinājums
Bezspiediena injekciju gadījumā  tiek
uzpildīti  izurbtie caurumi virs rezervuāru
tvertnēm, līdz mūris vairs neuzņem
šķidrumu. Uzpildei jānotiek nepārtraukti, lai
panāktu vienmērīgu sadali.

Grunts nostiprināšana
Izmantošana notiek  ar piesātināšanas
metodi vai ar injekcijām ar 1K- sūkni birs
izurbtajiem caurumiem/pīķiem. Izmantojiet
tikai tīru WEBAC Silikāta injekciju šķīdumu
bez tīrīšanas līdzekļa atlikumiem vai citām
nepiederošām vielām

Izmantošana ar 1K- sūkni
 sajaukto materiālu pārpildīt sūkņa augšējā
rezervuārā
 nedaudz sajaukt
 ja nepieciešams, sajukt atkārtoti

WEBAC – Chemie GmbH
Fahrenberg 22
22885 Barsbüttel
Tālr. +49 40 67057-0
Fakss+49 40 6703227
info@webac.de
www.webac.de
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WEBAC Silikāta injekciju šķīdums

Noslēguma darbi
 Pēc injekcijas pasākumu pabeigšanas
eventuāli izņemt pakeri
 Izurbtie caurumi jāaizver ar piemērotu
minerālu būvmateriālu

Utilizācija
Ievērojot pieņemšanas noteikums, tukšo
iepakojumu var nodot utilizācijai ar
Interseroh Dienstleistungs GmbH
starpniecību.  Netiek pieņemtas atpakaļ
izgatavošanas vietā vai piegādes noliktavā.
Detalizētu informāciju Jūs atradīsiet
atsevišķā atgādnē : Norādījumi WEBAC
iepakojumu utilizācijai un atgriešanai:
WEBAC Produktu katalogā vai
www.webac.de, kā arī drošības datu lapās

Tīrīšana
 1k-sūknis: tīrīšana tikai ar ūdeni, katra ilgāka
darba pārtraukuma gadījumā rūpīgi izskalot ar
ūdeni
 Ilgākas dīkstāves laikā  visu sūkņa sistēmu
uzpildīt ar hidraulikas eļļu
 Ievērot izmantotā injekcijas sūkņa Tehniskās
atgādnes
 Detalizētus norādījumus Jūs atradīsiet
injekcijas sūkņa lietošanas instrukcijā

Uzglabāšana:
 intervālā no 5°C līdz 30°C
 sargāt no mitruma
 oriģinālā iepakojumā

Darba aizsardzība
Izmantojot šo produktu, jāievēro arodorganizāciju
aizsardzības noteikumi un WEBAC  drošības datu
lapas. Drošības datu lapas saskaņā ar Direktīvu (EK)
Nr. 1907/2006 (REACH) ir jābūt pieejamām visām
personām, kuras atbildīgas par darba drošību,
veselības aizsardzību , kā arī materiālu izmantošanu.
Papildus informāciju meklēt īpašā atgādnē: Darba
aizsardzība” WEBAC Produktu katalogā  vai  www.
webac.de
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