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Pielietojuma jomas

Pateicoties tā ļoti labajām
iespiešanās īpašībām,
WEBAC 4180 izmanto
poraino celtniecības javas,
apmetumu, betona vai
klonu līdz pat koksnes
materiālu hidroizolācijai un
stabilizācijai. Iespējamās
pielietojuma jomas ir:

Materiāla īpašības
WEBAC 4180 EP speciālie injekcijas sveķi ar ekstrēmi zemu
viskozitāti, ilgu saistīšanās laiku un adekvātām mehāniskajām
īpašībām vāji saistītu materiālu stiprināšanai.

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, ievērojot
drošības norādes (turklāt rūpējieties par to pilnīgu iztukšošanu) un
tiek samaisītas homogēnā masā. Intensīvai, homogēnai
caurmaisīšanai abas komponentes jāmaisa rūpīgi un bez burbuļu
veidošanās ar lēni rotējošu maisītāju (maks 300 apgr. minūtē) vismaz
3 minūtes ilgi; turklāt nedrīkst aizmirst arī maisīšanas tvertnes
apakšu un malu zonas. Pēc samaisīšanas materiāls ir jāiepilda sūkņa
augšējā tvertnē (jāpārlej), jāapmaisa un jāiestrādā materiāla
saistīšanās laikā.

Materiāla tips

• ekstrēmi zema viskozitāte
• ļoti laba mitrināšana un iesūkšanās porainās
pamatnēs
• mehānisks vāji savienotu, porainu
celtniecības materiālu stiprinājums
• nesatur šķīdinātājus*

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.

Norāde
Pēc saistīšanās laika beigām materiāls ļoti
ātri sacietē, veidojoties stipram siltumam
un dūmiem. Tādēļ samaisiet tikai tādu
materiāla daudzumu, ko saistīšanās laikā
var iestrādāt.

Iestrāde
Plaisu impregnēšana/ nolakošana: iemaisīto WEBAC 4180 uzklāt uz
pamatnes ar otu, rullīti vai piemērotu gumijas rakeli. Klājumam jābūt
vienmērīgi sedzošam bez redzamiem materiālu uzkrājumiem uz
virsmas vienā vai vairākos klājumos (atkarībā no pamatnes
uzsūktspējas).
Smalku plaisu nosegšanai WEBAC 4180 tiek izliets plaisu virzienā.
Zonas, kurās materiāls ir iesūcies pamatnē, tas tiek uzliets līdz
pamatnes pilnīgai piesūcināšanai.
Injekcija: WEBAC 4180 tiek iestrādāts ar vienkomponentes (1-K)
sūkni (skatīt WEBAC injekcijas sūkņus). Injicējiet tikai tīru WEBAC
4180 bez tīrīšanas līdzekļu atliekām vai citām vielām. Objekta un
iestrādes temperatūrai jābūt vismaz 8 °C). Pirms darbu sākuma tiek
pārbaudīta pakeru un siltumizolācijas funkcionalitāte, iepūšot sausu
spiediengaisu, kas nesatur eļļu. Injekcija tiek veikta ar celtnes
īpašībām piemērotu spiedienu. Turklāt vispirms tiek aizpildītas
viszemāk atrodošās plaisu zonas.
Horizontālajām plaisām ir jāsaspiež no vienas puses, lai izvairītos no
gaisa iekļuves. Veicot injekciju pēdējā pakerī, atgaisošanas posmā
jākontrolē sveķu iznākšana. Materiāla želēšanas fāzē (līdz apm.
30min pēc saistīšanās laika) būtu jāveic atkārtota injekcija. Sūkņa
siltuma dēļ var saīsināties materiāla saistīšanās laiks. Tiklīdz
materiāls sūkņa augšējā tvertnē sasilst, to nekavējoties ir jāiestrādā
vai jāizņem no sūkņa.

 Injekcija smalkākajās plaisās,
spraugās

 Elementu salīmēšana pieminekļu
aizsardzībā

 Nesošo slāņu, substrātu
impregnējums restaurācijā

 Puvušu koksnes elementu dziļā
impregnēšana un stabilizācija

 Plaisu impregnēšana – kā
alternatīva materiāla piesūcināšanai ar
otas palīdzību
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Tehniskie dati

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

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

* saskaņā ar Deutsche Bauchemie e.V. pārbaudes metodi

TM41201040

Apm. 15 mPa s

Maisījuma attiecība 3:1 apjoma daļas

apm. 40 N/mm²

Iestrādes temperatūra > 8 °C

Spiedes stiprība (pēc 7 dienām)

apm. 3 N/mm²

Iestrāde Ar otu, rullīti, injekcija ar 1K sūkni

Uzglabāšana
starp 8 °C un 25 °C, jāsargā no mitruma
oriģināli slēgtā iepakojumā.

Maisījuma viskozitāte (23 °C)

Drošības pasākumi

Iestrādājot WEBAC 4180, 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

Materiāla tips 2Komp.EP impregnēšanas sveķi, nesatur
šķīdinātājus*

apm. 40 min.

apm. 24 h- 72 h gandrīz nožuvis
(atkarībā no slāņa biezuma)

apm. 70

Likvidācija
Ievērojot pieņemšanas noteikumus,
tukšos iepakojumus var likvidēt
Interseroh. Ražotnē, kā arī 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.

Lieces-stiepes stiprība (pēc 7 dienām)

apm. 3 N/mm²

Saistīšanās laiks (1l, 20°C)

apm. 40 min

Sacietēšana (23°C)

pēc apm. 24h – 72h praktiski nelīp (atkarībā no slāņa
biezuma

Shore A cietība  (7 dienas)

apm. 70


