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PUR –injekcijas sveķi
Injekciju sistēma
Izmantošanas jomas

WEBAC1401
tiek
izmantots
kā
papildus
horizontāls bloks mūrī ar nelielu
poru apjomu pret kapilāro kāpjošo
mitrumu. PUR injekcijas sveķi tiek
ievadīti ar spiediena injekciju poru
un kapilāru struktūrā un darbojas,
aizverot kapilārus.
Materiāla tips
 2 komponenšu injekciju
sveķi uz poliuretāna sveķu
bāzes
 ar ļoti zemu viskozitāti
 hidrofoba
poru/kapilāru
aizvēršana
 minimāls
ekspansijas
spiediens
Pārējā informācija
 WEBAC
prospekta
materiāli
 Lūdzu, ievērojiet atzītos
noteikumus attiecīgajam
izmantošanas mērķim

Materiāla īpašības
WEBAC1401 ir PUR injekcijas sveķi ar ļoti zemu
viskozitāti un ļoti labām plūstamības un iespiešanās
īpašībām, kas kā injekciju līdzeklis var tikt izmantots sausai,
mitrai vai slapjai pamatnei (mūrim).
Kontaktā ar ūdeni un mitrumu, WEBAC1401 ir minimāla
putu veidošanās tendence. Izmantošanas laiks (1 litrs vienā
reizē izmantojamā daudzuma) pie 20°C sastāda 2 stundas,
sacietēšana ilgst apm. 24 stundas. Materiāla dzīvotspēju un
sacietēšanu ietekmē apkārtējās vides un būves temperatūras,
kā arī esošais mitrums. Pie zemēm būves temperatūrām un
sausām būvdetaļām sacietēšana var ilgt līdz 3 dienām. Ilgāks
sacietēšanas laiks labvēlīgi ietekmē injekcijas sveķu
izplešanos mūra šķērsgriezumā.
WEBAC1401 sacietē par sveķiem ar noteiktu tilpumu,
elastību un ķīmisku izturību. Izreaģējušie sveķi ir izturīgi pret
sāļiem, sārmiem un skābēm, kas bojā būves, būvēs parastā
koncentrācijā. Arī kā plāna plēvīte vai aizvērtas poras,
WEBAC1401 atgrūž ūdeni un ir ūdensnecaurlaidīgs. Ar
sāli noslogotā mūrī esošie sāļi paliek inerti injekcijas līmenī.

Sagatavošanas darbi
Pirms injekciju sākuma, ēkas stāvokļa analīzes ietvaros tiek
izpētīta ēkas struktūra, hidrodinamiskie un hidrostatiskie
apstākļi, ūdens kvalitāte, noslodze ar sāli utt. Vaļīgās
apmetuma kārtas ir jānoņem un porainās šuves un bojātās
mūra daļas jāizolē ar ātrdarbīgu cementu.
Izvēloties urbjamo caurumu rastru, kā arī
piemērotu
injekciju pakeri, jāņem vērā būves stāvokļa analīzes rezultāti:
ievērojot konstruktīvos ēkas apstākļus, urbjamos caurumus
izveido horizontālus vai ar slīpuma leņķi apm. 30-45°;
urbšanas leņķis tiek izvēlēts tā, lai tiktu caururbta vismaz
viena horizontālā šuve; urbjamā cauruma dziļumam būtu
jāsasniedz ¾ sienas biezuma; urbjamā cauruma diametru
nosaka
pēc
izvēlētā
injekciju
pakera
(piem.
WEBACSchraubpacker 13.115 S vai WEBAC
Schlagpacker). Lai nodrošinātu stingru urbšanas pakeru
stiprinājumu, urbjamie caurumi pēc iespējas vairāk jāveido
akmenī. Veido vienu vai divas urbjamo caurumu rindas,
īpašos gadījumos var izveidot vairākas rindas. Ja veido vienu
rindu, attālums starp urbjamajiem caurumiem ir apm. 10-12,5
cm, divās vai vairākās rindās > 20 cm. Augstumā urbjmo
caurumu rindas nobīda par < 8 cm. Jo mazāku urbjamo
caurumu attālumu izvēlas, jo izdevīgāka ir injekcijas sveķu
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sadale. Sienu biezumiem virs 1 m un stūru zonās vajadzētu
veikt injekcijas no abām pusēm. Urbjamie caurumi pirms
pakeru ievietošanas tiek pamatīgi izpūsti ar saspiesto gaisu
(bez eļļas).
Injekcijas pakeri tiek izmantoti tā, lai injekcijas šļauku bez
problēmām var uzlikt uz uzmavām, tāpēc tie pietiekami cieši
jānospriego urbjamajos caurumos.
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PUR –injekcijas sveķi
Injekciju sistēma
Sajaukšana
Iepakojumi tiek sajaukti attiecībās 3:1 tilpuma
daļās. Daļu daudzumi var tikt dozēti atsevišķos
traukos. Sajaukšanai komponentes A un B ievieto
sajaukšanas traukā (svarīgi, lai komponenšu
iepakojumi tiktu iztukšoti bez atlikuma) un sajauc
homogēnā masā. Pēc sajaukšanas materiālu pārliek
sūkņa augšējā traukā (pārlikšana), nedaudz sajauc
un izmanto.
Izmantošana
Izmanto ar WEBAC 1 komponentes (1-K) sūkni
(skatīt WEBAC Injektionspumpe). Injicējiet tikai
tīru WEBAC1401 bez tīrīšanas līdzekļu
atlikumiem vai citiem svešiem materiāliem.
Injekcijas notiek ar ēkas stāvoklim piemērotu,
nepārtrauktu spiedienu (zemspiediena metode <10
bar vai augstspiediena metode sākot ar apm. 20
bar). Ja injekcijas laikā nav spiediena, jāpārbauda,
vai nav radušās sūces vai plaisas, vaļējas šuves vai
citas bojātas vietas. Ja tādas ir, injekcijas jāpārtrauc
un jāveic papildus pasākumi.
Injekcijas tiek veiktas tik ilgi, līdz tiek novērota
sveķu izkļūšana no mūra līdz robežojošā pakera
zonai un tiek sasniegta vienmērīga poru aizvēršana.
Materiāla patēriņš tiek noteikts pēc poru un tukšo
telpu apjoma mūrī, Katram mūrim, atkarībā no
konstrukcijas, poru
apjoma, mitruma satura,
urbjamo caurumu izvietojuma/diametra ir dažās
injekcijas materiāla uzņemšanas iespējas.
Noslēguma darbi
Pēc injekcijas materiāla sacietēšanas (apm. 24
stundas pēc iespiešanas) noņemt pakerus un aizvērt
izurbtos caurumus ar piemērotu minerālu
būvmateriālu. Atkarībā no apstākļiem nepieciešami
ierobežojoši pasākumi (izmircis vecais apmetums ir
jānoņem).
Ātrākai mūra izžūšanai un lai izvairītos no
kondensāta ūdens izveides, ir jānodrošina laba
ventilācija. Papildus var izmantot kondensāta
žāvētāju vai mitruma izvadītāju. Lai izvairītos no
pelējuma parādīšanās, ieteicams izmanot sanēšanas
apmetumu (WTA).

Shēma: papildus horizontālais bloks
Norāde
Sūkņa radītā siltuma iespaidā saīsinās
materiāla iestrādes ilgums. Līdzko
materiāls sasilst sūkņa augšējā traukā, tas
nekavējoties jāizmanto vai jāizņem no
sūkņa.
Tīrīšana
Ilgāka darba pārtraukuma gadījumā un
pēc darba pabeigšanas ierīces pamatīgi
jāiztīra ar WEBAC Reiniger A.
WEBAC Reiniger B [tīrītāju] var
izmantot jau sacietējuša materiāla
mīkstināšanai (nevis izskalošanai no
sūkņa). Tīrīšanas laikā jārūpējas par abu
ventilāciju. Ilgākas dīkstāves laikā visa
sūkņa sistēma jāuzpilda ar WEBAC
Konservierungs-mittel
[konservācijas
līdzekli].
Lūdzu ņemt vērā arī
izmantojamo sūkņu un tīrītāju Tehniskās
atgādnes.

Uzglabāšana
WEBAC 1401 pie temperatūras starp
5°C un 30°C jāpasargā no mitruma
oriģinālā iepakojumā aizvērtos maisos.
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PUR –injekcijas sveķi aptur ūdeni
Injekciju sistēma
Izmešana atkritumos
Ievērojot
pieņemšanas
noteikumus tukšus iepakojumus
var izmests atkritumos ar
Interseroh
starpniecību.
Izgatavošanas
vietā
vai
izsniegšanas noliktavā atpakaļ
nepieņem.
Norāde materiālu atlikumu un
tukšo iepakojumu izmešanu Jūs
atradīsiet īpašā atgādnē pielikumā
pie
WEBAC
produktu
kataloga un drošības datu lapām.
Drošības pasākumi
Sagatavojot
WEBAC1401
jāievēro
profesionālo
arodorganizāciju un WEBAC
drošības lai drošības noteikumi.
Drošības datu lapas saskaņā ar
ES
direktīvas
1907/2006
pielikumu II jābūt pieejamām
visām personām, kuras atbildīgas
par darba drošību, veselības
aizsardzību, kā arī rīkošanos ar
materiāliem.
GISCODE PU40

Tehniskie dati
Materiāla tips 2 komponentu PURinjekciju sveķi
Komp. A:
Komp. B:
apm. 1,2
Blīvums (20°C) apm. 1,0
g.cm3
g.cm3
brūna
Krāsu tonis* dzintara
Sajaukšanas apm. 45 mPa.s
viskozitāte (23°C)
Dzīvotspējas laiks (1l, apm. 120 min.
20°C)
Apstrādes temperatūra > 5°C (būvdetaļa,
materiāls)
Apstrāde Injekcija ar 1-K-sūkni
Zemspiediena un augsta
spiediena metodē
Shore- A- cietība** Apm. 35
Uzglabāšana Starp 5°C un 30°C jāsargā
no mitruma oriģinālā
aizvērtā iepakojumā
Norādītie dati ir laboratorijas vērtības. Atkarībā no
objekta situācijas praksē var rasties novirzes.
*Krāsu tonis var variēties
**Paraugu sadalīšanai bez pūslīšiem sacietināts ar
paātrinātāju. Šie nosacījumi parasti nav doti
sagatavošanai praksē.

Ierīču apstrāde un tīrīšana jāveic
aizsargapģērbā ar aizsargcimdiem
un aizsargbrillēm. Ieteicams
izmantot piemērotu roku krēmu.
ādas netīrumi jātīra ar ūdeni un
ziepēm. Ja acīs iekļūst šļakatas,
tās nekavējoties jāmazgā ar ūdeni
un nekavējoties jādodas pie ārsta.
Materiāls nesajauktā stāvoklī
nedrīkst nokļūt kanalizācijā un
zemē.
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WEBAC Chemie GmbH
Fahrensberg 22  22884 Barsbüttel bei Hamburg
Tālr.: +49 (0)40 670 57-0  Fakss: +49 (0)40 470
32 37
www.webac.de  info@webac.de

Šī tehniskā informācija Jums tiek sniegta atbilstoši
šodienas zināšanu līmenim bez saistībām, šai
sakarā izdotās mūsu darbinieku izziņas arī nav
saistošs. Tā kā mums nav zināmi precīzi ķīmiskie,
tehniskie un fizikālie nosacījumi konkrētai
izmantošanai, šie dati neatbrīvo izmantotāju no
savām veiktajām produktu un metožu pārbaudēm
attiecībā uz tās piemērotību paredzētajai
izmantošanai un līdz ar to nedod apstiprinājumu
piemērotībai noteiktām vajadzībām, Par noteikumu
un nosacījumu ievērošanu atbildīgs lietotājs,
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