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Műszaki adatlap IN 290

Stand: 10.07.2017KÖSTER G4 akrilátgél
- DIBt (Deutsches Institut für Bautechnik); Allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis; abZ Nummer: Z-101.29-28 "KÖSTER Injektionsgel G4 als Schleierinjektion"
- Hygieneinstitut Gelsenkirchen: Prüfzeugnis gemäß Beschichtungsleitlinie des Umweltbundesamtes (UBA Beschichtungsleitlinie)
- MFPA Leipzig; Prüfbericht PB 5.1/15-500-1 "Untersuchung des Eluationsverhaltens eines Injektionsharzes auf Acrylatgelbasis"
- MFPA Leipzig; Prüfbericht PB 5.1/15-500-2 "Ermittlung identifizierender Eigenschaften eines Injektionsgeles auf Acrylatgelbasis"
- MFPA Leipzig; Prüfbericht PB 3.1/16-134-1 "Prüfung auf Normalentflammbarkeit (Baustoffklasse B2) nach DIN 4102-1"
- RWTA Aachen (ibac); M 2148; Korrosionsversuche an Bewehrungsstahl in Kontakt mit einem Acrylatgel
- Institut IMS RD, Belgrad: Prüfbericht UIV 001/17 Dichtigkeitsprüfung Gelkörper bis 7 bar 

Alacsony viszkozitású akrilát gél háttér és falazat injektáláshoz.
Tulajdonságok
Vízbázisú akrilátgél alacsony kezdeti viszkozitással és elasztikus
végállapottal. A reakció során vizet köt meg. A kikeményedés után max
10 tömeg %-ot duzzad visszafordíthatóan. Az alacsony kezdeti
konzisztencia miatt finom pórus szerkezetű anyagokba is injektálható.

Műszaki adatok
Oldhatóság vízzel keverhető
Viszkozitás 4 mPa.s / + 20 °C
Feldolgozási hőmérséklet > + 5 °C
A viszkozitás emelkedésének
kezdete

4 perc / + 20 °C

Merev állapot 6 perc / + 20 °C
Teljes kikötés   15 Minuten / + 20 °C

Felhasználási terület
Talajjal érintkező felületek háttérinjektálásához, habarcsfúgák
injektálásához, tömör téglafalak tömbinjektálásához alkalmazható.
Továbbá speciális szigetelésekhez, mint alagút- és aknafelújítások,
üregfeltöltések esetén is használható.

Feldolgozás
Az anyag feldolgozása egy szokványos kétkomponensű vízöblítéses
pumpával (pl.: Köster akrilátgél pumpa) történik. A feldolgozás során a
koncentrátumot a pumpán keresztül vízzel a kétszeresére higítjuk.

A komponensek bekeverése
Az A2 komponenst az A1 kannájába öntjük. Ezután a kanna rázásával
/ forgatásával összekeverjük a komponenseket (keverési idő 3 perc). A
B komponenst egy a szettel szállított üres zöld kannába szórjuk, majd
ezt tiszta vízzel az A komponnenssel azonos magasságig feltöltjük.
Mindkét kannában lévő anyagot rázással / forgatással homogenizáljuk,
míg az alkotórészek feloldódnak ( keverési idő 3 perc). A bekevert
komponensek 12 órán át eltarthatóak.
Háttérinjektálás
Tipikus esetben a szigetelendő épületrészt 40 cm-es raszterben, a
raszterközéppontban is átfúrjuk, és a lyukakba 10-18 mm-es
nagynyomású packereket (pl.: Köster Superpacker) helyezünk. Üreges
tégláknál, zsalublokknál injektáló lándzsát ( pl.: Köster injektáló
lándzsát) behelyezve az injektálóanyagot a falazat külső síkjához
juttatjuk, anélkül, hogy a fal üregeit feltöltenénk. Az injektálás típikus
esetben 3 lépcsős eljárással történik, az adottságoknak megfelelő
elosztás szerint. Részletes útmutatóért forduljanak a Köster
technikusaihoz.

 
Felületinjektálás
A szigetelendő szerkezetet 2/3 mélységig (nagyobb falvastagságnál, a
vastagságnál 30 cm-vel rövidebben) 40 cm-es raszterban és
középpontosan befúrjuk, majd elhelyezzük a 10 mm-es nagynyomású
packereket, (pl.: KÖSTER Superpacker). Ezután KÖSTER KB Fix 5 -el
lezárjuk a falat Az injektálás többlépcsős eljárással a falazat
telítettségéig zajlik. A lyukakat gyorscementtel pl.: KÖSTER KB-Fix 1
zárjuk

Szükséglet
Depends on the field of application.
A következő felhasználási értékek a bekevert, higított termére
vonatkoznak.
Minimális szükséglet (számítási érték): háttérinjektálás 40 kg/m2,
(átlagéréték 50 kg/m2); tömbinjektálás 4 kg/ m2/ 10 cm falvastagság.

Eszközök tisztítása
Az eszközök vízzel tisztíthatóak.

Szállítási forma
IN 290 021 Component A1: 20 kg; Component

A2: 1 kg; Component B: 0.4 kg

Tárolás
Eredeti lezárt csomagolásban, hűvös helyen min. 12 hónapig tárolható.
Az anyagot a közvetlen napsütéstől védeni kell.

A műszaki adatlapban megadott adatok legjobb tudásunkat, tapasztalatunkat és fejlesztési ereményeinket tükrözik. Nem kötelező érvényűek, nem mentesítik a felhasználót, hogy az anyagokat a mindenkori
építménnyel, felhasználási céllal, helyi követelményekkel egyeztetve alkalmazza és ellenőrizze. Minden megadott érték és elemzés egyedi vizsgálati átlagérték,ami meghatározott körülmények között keletkezett.A
műszaki adatlapokban leírtakon túlmenően minden munkatársainktól kapott javaslat kizárólag írásban érvényes. Minden esetben az érvényes szabványok, adatlapok, törvényes előírások, és az általános technológiai
szabályok. A termékeink helyes és eredményes beépítésének ellenőrzésére nem vagyok kötelesek. Ennek megfelelően garanciát csak az üzleti szabályzatunknak megfelelően a termékek minőségére, és nem az
eredményes felhasználásra tudunk adni. Ez egy műszakilag átdolgozott, aktuális adatlap, a korábbi változatok érvénytelenek.
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Biztonság
Megfelelő zárt védőöltözet, vegyszerálló védőkesztyű, és zárt
védőszemüveg, arctakaró eszköz viselendő a feldolgozás során. Az
injektálás nagy nyomással történik. Tilos az injektált packer mögött
állni. Bőrrel való érintkezés esetén az anyagot bő vízzel lemosni!
Nyálkahártyára, vagy szembe jutás esetén azonnal elkezdeni vízzel
öblíteni, a szemet lehetőleg szemöblítővel. Szakorvos felkeresése
javasolt.

Csatlakozó termékek
KÖSTER KB-FIX 1 Art.-Nr. C 511 015
KÖSTER KB-FIX 5 Art.-Nr. C 515 015
KÖSTER Injection Barrier Art.-Nr. IN 501 025
KÖSTER Superpacker Art.-Nr. IN 915 001
KÖSTER Leitlanze Art.-Nr. IN 926 001
KÖSTER Injektionspeitsche für Gel-Pumpe Art.-Nr. IN 928 006
KÖSTER Injection Gun Art.-Nr. IN 929 016
KÖSTER Acrylic Gel Pump Art.-Nr. IN 930 001
KÖSTER Material Hose Art.-Nr. IN 930 002
KÖSTER Greifkopf Art.-Nr. IN 953 005
KÖSTER Kellerdicht 2 Blitzpulver Art.-Nr. W 512
KÖSTER Sperrmörtel Art.-Nr. W 530 025
KÖSTER Wasserstop Art.-Nr. W 540 015
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