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WEBAC 1610
®

PUR injekcijas sveķi
Injekcijas sistēma

Pielietojuma jomas

WEBAC®1610 izmanto celtniecības
būvdetaļu hidroizolācijai, nostiprināšanai, kā
arī  stingrai savienošanai. WEBAC®1610
var izmantot arī dobju telpu aizpildīšanai un
tas ir speciāli paredzēts izmantošanai
mūrniecības darbos.

Materiāla īpašības

WEBAC®1610 ir PUR injekcijas sveķi, kuru spiediena un stiepes
stiprība ir saskaņotas stipra savienojuma izveidošanai sausā mūrī.
Samaisot ar ūdeni, materiāls viegli uzputojas. Ja apkārt ir sauss,
WEBAC 1610 sacietē bez uzputošanās, kļūstot par kompaktu,
ūdens necaurlaidīgu materiālu.

Iestrāde

Optimālai iestrādei iesakām komponentes pirms iestrādes vismaz
12 stundas uzglabāt vismaz 15°C. Iepakojumi ir komplektēti
atbilstoši maisījuma attiecībai 1:1 tilpuma daļas. Pēc komponenšu
A un B samaisīšanas uz īsu brīdi izveidojas emulsija, pēc dažām
minūtēm tā kļūst caurspīdīga. WEBAC®1610 var iestrādāt ar
vienkomponentes (1K) vai divkomponenšu (2K – sūkni). Injicējiet
tīru WEBAC®1610, bez tīrīšanas līdzekļu atliekām vai citām
vielām.

1K sūknis: samaisīšanai A un B komponente tiek iepildītas
maisīšanas tvertnē un homogēni samaisītas. Pēc tam, kad emulsija
ir kļuvusi caurspīdīga, tā tiek īsi apmaisīta, iepildīta sūkņa augšējā
tvertnē un vēlreiz īsi apmaisīta. Samaisīto materiālu jāiestrādā
iestrādes laikā (1l/20 C° apm. 25min).

2K sūknis: WEBAC®1610 var iestrādāt ar 2K sūkni (piem.,
WEBAC IP 2K-F2). Tā īstenošanai jānodrošina pietiekoša apjoma
plūsma, lai A un B komponentes varētu samaisīt maisīšanas ierīcē
(statiskais maisītājs) homogēnā masā.

Materiāla tips

• 2Komp.injekcijas sveķi uz poliuretāna
sveķu bāzes, MA 1:1 (apjoma daļas)
• ļoti ciets
• ātri cietējošs
• ar labu iesūkšanās spēju
• regulējama reakcijas izturēšanās
• kontaktā ar ūdeni viegli puto
• atbilst KTW ieteikumu prasībām dzeramā
ūdens jomā (pārbaudes sertifikāts)
• Nesatur šķīdinātājus*

Papildus informācija

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

Uzglabāšana

WEBAC®1610 ir jāuzglabā temperatūrā
starp 5 °C un 30 °C, jāsargā no mitruma
oriģināli slēgtā iepakojumā.

Tīrīšana

Katrā ilgākā darba pārtraukumā un beidzoties darbiem, ierīces tīri
jānomazgā ar WEBAC® tīrītāju A. WEBAC® tīrītāju B var
izmantot jau sacietējuša materiāla atšķaidīšanai (bet ne sūkņa
skalošanai). Tīrīšanas laikā jārūpējas par labu ventilāciju. Sūkņu
ilgāku dīkstāvju laikā izmantot WEBAC® konservēšanas līdzekli.

Izmantojot 2K sūkni, papildus ievērot: īsos darba pārtraukumos
ierīci var skalot ar komponenti A.
Ievērot izmantoto injekcijas sūkņu un tīrītāju tehniskās atgādnes.
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Tehniskie dati

Komp. A: Komp. B:

Dzintara Brūns

1:1 apjoma daļas

> 5 °C

Injekcija ar 1KsūkniIestrāde:

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

* saskaņā ar Deutsche Bauchemie e.V. pārbaudes metodi
** krāsu tonis var variēt

TM41101
040

Uzglabāšana

apm. 200 mPa s

Materiāla tips

starp 5 °C un 30 °C jāsargā no mitruma
oriģinālos slēgtos iepakojumos

Spiedes stiprība (pēc 7 dienām)

Maisījuma viskozitāte (23 °C)

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.

2Komp.PURinjekcijas sveķi, atbilst
KTW ieteikumu prasībām dzeramā
ūdens jomā (pārbaudes sertifikāts),
nesatur šķīdinātājus*

Blīvums(20 °C)

Krāsu tonis**

apm. 180 mPa s

Maisījuma attiecība

Iestrādes laiks (1 l, 20 °C)

Iestrādes temperatūra

®

Drošības pasākumi

Likvidācija

Iestrādājot WEBAC®1610, jāievēro
komerciālo profesionālo apvienību
aizsardzības priekšraksti un WEBAC®
drošības datu lapas.

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

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
nesajauktā veidā.

apm. 1,0 g/cm 3 apm. 1,2 g/cm 3

apm. 25 min

Apm. 25 N/mm² (MPa)

Lieces stiepes stiprība

Stiepes stiprība (pēc 7
dienām)

Apm. 40 N/mm² (MPa)

Apm. 25 N/mm² (MPa)


