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Obszary stosowania 

� W miejscach suchych, wilgot-
nych, mokrych, podwodnych 
i podziemnych 

� Wtłaczanie w rysy i pustki  
w zaprawie, murze z cegły  
i kamienia naturalnego 

� Wzmacnianie i podwyższanie 
nośności gruntu budowlanego 
przy pogłębianiu fundamentów 

� Iniekcje w skałach 
� Renowacja zapór wodnych. 

Właściwo ści produktu 

Remmers Injektionsleim 2K ma 
bardzo dobrą płynność, nie roz-
dziela się, osiąga bardzo duże 
głębokości wnikania nawet w przy-
padku najdrobniejszych rys z moc-
nym związaniem z otaczającym 
kamieniem. Nie zawiera substan-
cji, które mogłyby powodować 
korozję stali zbrojeniowej. 
Twardnieje hydraulicznie i wykazu-
je wysokie wczesne wytrzymałości 
w powiązaniu z dobrą przyczepno-
ścią. Stwardniały materiał jest nie-
przepuszczalny dla wody oraz 
odporny na wodę, czynniki atmos-
feryczne i mróz. 

Sposób stosowania 

Płyn iniekcyjny (A) należy dodać 
do spoiwa (B) i wymieszać, przy 
dużej szybkości obrotowej, za 
pomocą mieszarki koloidalnej lub 
wiertarki z mieszadłem śrubowym 
doprowadzając mieszaninę do 
konsystencji płynnej koloidalnej 
zaprawy. Zawiesinę iniekcyjną 
należy natychmiast wtłaczać lub 
wlewać. Jako urządzenia iniekcyj-
ne nadają się np. pompy ślimako-
we z automatycznym ogranicze-
niem ciśnienia względnie pompy 
membranowe.  
Do iniekcji stosowane są pakery 
montowane w wywierconych otwo-
rach i pakery naklejane. 

Wskazówki 

Nie stosować, gdy temperatura 
powietrza podłoża, powietrza 
i materiału budowlanego są niższe 
niż 5 °C lub przekraczaj ą 30 °C. 
Podane parametry produktu zosta-
ły oznaczone w warunkach labora-
toryjnych, w temperaturze 20 °C 
i wilgotności względnej 65%. Ni-
skie temperatury przedłużają, wy-
sokie skracają czasy przydatności 
mieszanki do użycia oraz tward-
nienia. Zawiesiny Injektionsleim 2K 
nie należy mieszać z innymi mate-
riałami. 

 

 

Dane techniczne  produktu  

Składnik A (płyn iniekcyjny):  
Gęstość objętościowa: ~ 1,1 kg/dm³ 
Składnik B (proszek): 
Gęstość nasypowa wg DIN 1060: ~ 1,0 kg/dm³  
Kolor: szary 
Gęstość objętościowa zawiesiny:  ~ 1,7 kg/dm³ 
Zawartość porów powietrznych: ~ 1% obj. 
Wytrzymałość na ściskanie: po 7 dniach > 5 N/mm² 
 po 28 dniach > 20 N/mm² 

Instrukcja Techniczna 
Numer artykułu 0476 

Injektionsleim 2K 
Zaprawa iniekcyjna składająca się z bardzo drobno-
ziarnistego, hydraulicznego spoiwa oraz płynnych 
dodatków 
Składnik A: Płyn iniekcyjny - nr art. 0475 
Składnik B: Ultradrobnoziarniste, fabrycznie mieszane spoiwo 

hydrauliczne (proszek) o wysokiej odporności na 
siarczany - nr art. 0476 

 

 

 

      

 
Do zastoso-

wań we-
wnętrznych i 

zewnętrznych 

 Temperatura 
stosowania 

 Mieszadło 
śrubowe 

 Nasączanie 
przez wywier-
cone otwory 

 Iniekcja  
ciśnieniowa 

 Łączna ilość 
na każdy litr 

pustki 

 Okres prze-
chowywania 

 Przechowywać w 
miejscu chłodnym i 
niezamarzającym  

/ chronić przed 
wilgocią / 

opakowanie 
zamykać 
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Narzędzia, czyszczenie  

Wiertarka, mieszadło śrubowe, 
specjalne mieszarki (np. mieszarka 
do zawiesin cementowych firmy 
Beba), wiadro, urządzenia iniek-
cyjne, pakery (np. pakery i urzą-
dzenia firmy Desoi, względnie 
pakery i pompy firmy Polyplan). 
Narzędzia czyścić w stanie świe-
żym wodą. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rodzaj opakowania, zu życie, 
składowanie 

Rodzaj opakowania: 
Wiadro z tworzywa sztucznego  
10 kg zawierające 3,5 kg płynu 
iniekcyjnego (A) i 6,5 kg spoiwa 
iniekcyjnego (B) 
 
Zużycie suchej zaprawy: 
Ok. 1,8 kg/l wypełnianej  
przestrzeni 
 
Składowanie: 
W miejscu suchym, chronionym 
przed wilgocią, co najmniej 12 
miesięcy. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bezpiecze ństwo, ochrona  
środowiska, usuwanie   

Bliższe informacje na temat bez-
pieczeństwa podczas transportu, 
składowania i stosowania oraz na 
temat usuwania i ochrony środowi-
ska znajdują się w aktualnej karcie 
charakterystyki produktu. 

Powyższe wskazówki zostały zestawione w naszym dziale 
produkcji według najnowszego stanu wiedzy i techniki 
stosowania. Ponieważ rodzaje zastosowań i sposób 
użycia są poza naszą kontrolą, z treści tej instrukcji nie 
wynika żadna odpowiedzialność producenta. 
 
Wskazówki wykraczające poza zawartość tej instrukcji lub 
wskazówki różniące się od treści instrukcji wymagają 
pisemnego potwierdzenia przez zakład macierzysty. 
W każdym przypadku obowiązują nasze ogólne warunki 
handlowe. 
 
Z wydaniem niniejszej instrukcji technicznej poprzednie 
tracą swoją ważność. 


