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Pielietojuma jomas
WEBAC®4170T izmanto
sauso, mitro un
bezspiediena
ūdenscaurlaidīgo plaisu un
dobjo telpu
hidroizolācijai, noslēgšanai
un savienošanai zemas
temperatūras gadījumos.

Materiāla īpašības
WEBAC®4170T ir atraktīvi EP speciālie injekcijas sveķi ar zemu viskozitāti arī
aukstumā. Zemā viskozitāte un labā izturība pret mitrumu ļauj optimāli izlīdzināt
materiālu un izraisa labu mitrināšanu, kā arī ciešu materiāla nostiprināšanos sausos,
mitros vai slapjos minerālo plaisu sānos.
Saistīšanās laiks (1 litram), pastāvot 25°C, ir apm. 25 minūtes. Materiāla daudzums
un slāņa biezums ietekmē sacietēšanu: augstākas temperatūras paātrina, zemākas –
palēnina – īpaši tas attiecas uz plānām kārtām – cietības veidošanos.
WEBAC®4170T var izmantot, ja būvdetaļas un apkārtnes temperatūra ir augstāka
par 5 °C.

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 apakšas un malu zonas. Pēc samaisīšanas
materiāls ir jāiepilda (jāpārlej) sūkņa augšējā tvertnē, jāapmaisa un jāiestrādā materiāla
saistīšanās laikā.

Materiāla tips
• 2komp.epoksīda sveķi

• zemas temperatūras injekcijas sveķi

• izturīgs pret mitrumu

• ar ļoti zemu viskozitāti

• 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.

Uzglabāšana
WEBAC®4170T ir jāuzglabā
temperatūrā starp 8 °C un 25 °C,
jāsargā no mitruma oriģināli slēgtā
iepakojumā.

Iestrāde
WEBAC®4170T tiek iestrādāts ar vienkomponentes (1-K) sūkni. Injicējiet tikai tīru
WEBAC®4170T bez tīrīšanas līdzekļu atliekām vai citām piedevām. 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 (sabiezēšanas) fāzē 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.

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

* saskaņā ar Deutsche Bauchemie e.V.
pārbaudes metodi
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Tehniskie dati
Materiāla tips 2Komp.EP sveķi, nesatur šķīdinātājus*

Komp. A:

Injekcija ar 1K sūkni

> 5 °C (celtniecības būvdetaļa, materiāls)

apm. 80 N/mm²

Komp. B:

Drošības pasākumi

Iestrādājot WEBAC®4170T,
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

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.

Iestrāde

Iestrādes temperatūra

Spiedes stiprība

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

Uzglabāšana

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

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

SIA WEBAC®Chemie GmbH

Fahrenberg 22, 22885 Barsbuettel  pie  Hamburgas
Tel: Tel.:0/40670

Fakss:+49/0-1351tech-auskunft@caparol.de
www.webac.de • info@webac.de

Šī tehniskā informācija nesaistoši sniedz informāciju pēc mūsu šodienas zināšanu stāvokļa,
balstoties uz to mūsu darbinieku sniegtās izziņas tāpat ir nesaistošas.  Tā kā mums nav zināmi precīzi konkrētā pielietojuma ķīmiskie,
tehniskie un fizikālie apstākļi, šie dati neatbrīvo

lietotāju no personīgas produkta pārbaudes vai to piemērotības pārbaudes
paredzētajam pielietojuma mērķim un līdz ar to nenodrošina piemērotību noteiktam
mērķim. Par priekšrakstu un uzdevumu ievērošanu, pielietojot materiālu, atbildīgs ir lietotājs.

TM41201040

Blīvums (20 °C) apm. 1,1 g/cm apm. 0,9 g/cm

Krāsas tonis** caurspīdīgs (vāji dzeltens)

Maisījuma viskozitāte (23 °C) apm. 100 mPa s

Maisījuma attiecība 3:1 apjoma daļas

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.

Stiepes stiprība apm. 100 N/mm²

Saistīšanās laiks (1l, 23°C) apm. 25 min

Sacietēšana
16 stundas – 3 dienas (20°C - 5°C) (īpaši zemā temperatūrā
cietība pastiprinās arī pēc norādītā laika)
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