MC-Injekt 2300 top / rapid
Flexibilní těsnící pryskyřice
pro injektáž betonu, zdiva a zeminy
Vlastnosti výrobku
•
•
•
•
•
•
•
•

elastomerová pryskyřice na polyuretanové bázi s velmi nízkou viskozitou
velmi dobrá injektovatelnost
vysoká reaktivita
řiditelná tvorba pórovité struktury s omezeným zvětšením objemu
flexibilní těsnění
splňuje požadavky směrnice UBA pro opravné systémy v kontaktu s pitnou vodou
Prohlášení o vlastnostech dle ČSN EN 1504-5: U(D1) W(1) (1/2/3/4) (6/35)
Prohlášení o shodě podle DIN V 18028

Oblasti použití
•

flexibilní těsnící injektáž a vyplnění trhlin, spár a dutin ve stavebních konstrukcích

•
•
•
•
•
•
•

klasifikace podle EN 1504-5: U(D1) W(1) (1/2/3/4) (6/35)
injektáž podzemních i pozemních konstrukcí
těsnění injektážních šlauchů (hadiček)
utěsnění staveb v oblasti styku s pitnou vodou
utěsnění proti vzlínající vlhkosti ve zdivu
vyplnění trhlin v chemicky silně namáhaných aplikacích, např. systémech LAU
clonová injektáž a zpevnění zeminy

Pokyny pro zpracování
Popis výrobků
MC-Injekt 2300 top / 2300 rapid jsou dvě dobře
injektovatelné reakční pryskyřice které dosahují
stejných konečných vlastností při různých reakčních
dobách. Pryskyřice jsou vzájemně mísitelné, takže
tím lze reakční dobu upravovat podle potřeby na
stavbě. Mohou být použity při všech stanovených
vlhkostních
podmínkách
a
vytvrdnou
na
permanentně vodotěsnou a elastickou pryskyřičnou
hmotu.

Injektáž
Injektáž provádíme pomocí injektážních čerpadel
MC-I 510 (jednosložkové) nebo MC-I 710
(dvousložkové).
V případě silné tlakové vody nebo nízkých teplot
můžeme reakční dobu materiálu MC-Injekt 2300 top
zkrátit přimícháním MC-Injekt 2300 rapid nebo použít
pouze MC-Injekt 2300 rapid.

Příprava
Před začátkem injektážních prací je potřeba posoudit
stav stavebního dílu (konstrukce), především rozsah
netěsností a jejich stav. Poté je potřeba vypracovat
injektážní koncept.

V případě výskytu tlakové vody může být voda
zastavena pomocí výrobku MC-Injekt 2033. Po
předinjektáži tímto materiálem tvořícím expandující
pěnu s otevřenou strukturou je možné provést
injektáž pomocí MC-Injekt 2300 top / 2300 rapid.

Míchání
MC-Injekt 2300 top / 2300 rapid tvoří dvě složky,
složka A a složka B. Obě složky je nutno v daném
poměru
smíchat
před
injektáží
pomocí
jednosložkového
zařízení.
Při
použití
dvousložkového injektážního zařízení se složky
smíchají ve směšovací hlavě dvousložkového
injektážního čerpadla.

Při teplotách stavebního dílu pod + 6 °C je potřeba
injektážní práce s MC-Injekt 2300 top / 2300 rapid
zastavit.
Další pokyny ke zpracování obsahuje MC
technologický postup pro MC-Injekt 2300 top / 2300
rapid.
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Technické hodnoty MC-Injekt 2300 top / 2300 rapid
Vlastnost

Měrná
jednotka
hmotnostně
objemově

Hodnota*

Poznámky

100 : 111
1:1

složka A : složka B
složka A : složka B

Hustota směsi

kg/dm3

cca 1,04

ČSN EN ISO 2811-1

Viskozita

mPa·s

cca 55

ČSN EN ISO 3219

Povrchové napětí

mN/m

cca 34,651

Procesor Krüss, Tensiometer K100

Protažení v trhlině

%

> 11-17

EN 12618-2

Max. protažení

%

cca 100

DIN 53 455

Přilnavost

MPa

cca 0,6

ČSN EN 12618-1, beton suchý a vlhký

Poměr protažení
s vodou

%

cca 4

ČSN EN 14406

Teplota skelného přechodu
Doba zpracovatelnosti
MC-Injekt 2300 top
MC-Injekt 2300 rapid
Doba zpracovatelnosti
MC-Injekt 2300 top
MC-Injekt 2300 rapid
Teplota pro aplikaci

°C

cca – 34,2

ČSN EN 12614

minuta

cca 35
cca 2

ČSN EN 1504-5 (až do 1000 mPa.s)

minuta

cca 90
cca 4

ASTM D-7-487

°C

+ 6 až + 35

teplota vzduchu, podkladu a materiálu

Poměr míchání

* Veškeré technické hodnoty byly stanoveny při 21 °C a 50 % relativní vlhkosti vzduchu.
Vlastnosti výrobku MC-Injekt 2300 top / 2300 rapid
Čisticí prostředek

MC-Verdünnung PU (MC-Thinner PU)
V žádném případě nečistit vodou nebo čisticím prostředkem, který
obsahuje vodu.

Barva

světle hnědá

Balení

kartón 6 x 1 l balení,
10 l a 20 l kanystr pro každou složku

Skladování

Originálně uzavřené nádoby lze skladovat při teplotě mezi + 5 °C
a + 25 °C v suchu minimálně 1 rok. Stejné podmínky platí i pro přepravu.

Likvidace obalů

Obaly je nutné dokonale vyprázdnit.

Bezpečnostní pokyny
Dodržujte prováděcí a bezpečnostní pokyny, které jsou uváděny na etiketách a v bezpečnostních listech.
GISCODE: PU40

Poznámka: Údaje v tomto technickém listu jsou uváděny na základě našich zkušeností a dle našeho nejlepšího vědomí, jsou však nicméně
nezávazné. Je třeba je přizpůsobit konkrétní stavbě, účelu použití a zvláště pak místním podmínkám. Naše údaje se vztahují k všeobecně
platným technickým pravidlům, které musí být dodržovány při aplikaci. S přihlédnutím k tomu ručíme za správnost těchto údajů v rámci našich
prodejních a dodacích podmínek. Doporučení našich pracovníků odchylující se od našich směrnic jsou pro nás závazná jen tehdy, jsou-li
potvrzena písemně. Každopádně je potřeba dodržovat všeobecně platné technické pokyny pro aplikaci materiálů.
Vydání 09/17. Tento materiál byl z technického hlediska upraven. Předchozí vydání jsou neplatná a nesmějí být nadále používána. Po novém,
z technického hlediska upraveném vydání je toto vydání neplatné.
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