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Obszary stosowania 

 Uszczelnianie rys przewodzą-
cych wodę względnie zawilgo-
conych w betonie i murze 

 Iniekcja w szczelinach robo-
czych w budownictwie nad-
ziemnym i podziemnym 

 Elastyczne wypełnianie rys 
 

Certyfikaty, świadectwa badań 

 Przebadany wg ZTV-Ing 
(RISS) 

 Znajduje się na liście BASt, 
nadzorowany wg DIN V 18028 

 Ogólne dopuszczenie budow-
lane w połączeniu z zestawem 
IH-Set 30 

 Spełnia wymagania zgodnie  
z DIN EN 1504-5:2004 

 Zalecenie KTW - D1 
 Badanie reakcji na ogień B2 
 System naprawy zbiorników 

UBA  
 EPD-DBC-20130047-IBG1-D 

 
Właściwości produktu 

 Elastycznie uszczelnia 
 Bardzo rozciągliwy 
 Wysoka siła klejenia, dobra 

przyczepność do ścianek 
szczeliny w betonie, murze, 
stali, starych polimerowych 
powłokach hydroizolacyjnych 

 Nieszkodliwy dla środowiska 
 Total solid* 

*Na podstawie procedury badawczej Deut-
sche Bauchemie e.V. 

 
Podłoże 

Przygotowanie: 
Oczyścić przebieg rysy przez 
przedmuchanie niezaolejonym 
powietrzem pod ciśnieniem.  
Na pionowych powierzchniach 
należy uszczelnić rysy zaprawą 
Rapidhärter. 
 
Otwory do zamontowania pakerów 
należy wywiercić wzdłuż przebiegu 
rysy, z obu jej stron, przesunięte 
o pół grubości elementu budowla-
nego, pod kątem 45°, w odstępie 
równym połowie grubości elemen-
tu, w kierunku do środka rysy. 

Głębokość otworu powinna wyno-
sić co najmniej 70% grubości ele-
mentu budowlanego, średnica 
otworu odpowiada średnicy pakera 
iniekcyjnego. Włożyć pakery i za-
mocować. 
Sposób stosowania  

Przygotowanie mieszanki: 
Obydwa składniki dostarczane są 
w specjalnych pojemnikach, zapa-
kowane w odpowiednich propor-
cjach. Wymieszanie składników 
powinno odbywać się według in-
strukcji DBV "Stosowanie żywic 
reaktywnych w budownictwie be-
tonowym - część 3.2, Nakładanie 
żywic reaktywnych na betonie". 
Składnik z utwardzaczem (B) nale-
ży wlać w całości do pojemnika  
z żywicą (A). Przy małych ilościach 

Dane techniczne produktu 

 Komp. A Komp. B Mieszanka 
Gęstość: 0,98 g/cm³ 1,1 g/cm³  
Lepkość (12°C):   240 mPa·s 
Lepkość (23°C):   150 mPa·s 
  
Odporność na rozerwanie: 0,21 N/mm² 
Rozszerzenie przy  
rozerwaniu: 

40 % 

Wodoszczelność: > 2 bar 
Wskazane wartości przedstawiają typowe właściwości produktu i nie 
należy ich uznawać za wiążącą specyfikację wyrobu. 

Instrukcja Techniczna 
Numer artykułu 6871 

IR PUR 2K 150 
Elastyczna, dwuskładnikowa, poliuretanowa  
żywica iniekcyjna  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Posadzki/ściany 
wewnątrz/na 

zewnątrz 

 Proporcje 
mieszania 

 Czas przydatno-
ści do użycia po 

wymieszaniu 

 Składować w miejscu 
chłodnym i chronio-
nym przed mrozem / 

chronić przed 
wilgocią / zamykać 

pojemniki 

 Czas składowa-
nia 
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(do ok. 10 kg) należy stosować 
mieszadła przeciwbieżne. Jako 
napędu używa się wiertarek, przy 
czym prędkość obrotowa nie może 
przekraczać 400 obr./min.  
Minimalny czas mieszania wynosi 
2 minuty.  
Im większa ilość mieszanki i/lub im 
mniej płynne są składniki tym dłu-
żej należy mieszać. Tworzenie się 
smug wskazuje na niewystarczają-
ce wymieszanie.  
 
Szczególnie w przypadku kompo-
nentów o różnej lepkości należy 
wielokrotnie zbierać słabiej wymie-
szany materiał z brzegów i dna 
pojemnika oraz z powierzchni mie-
szadła i wprowadzać do mieszan-
ki.  
 
Na zakończenie należy przelać 
mieszankę do czystego pojemnika 
i jeszcze raz wymieszać. Mieszan-
ka jest wtedy gotowa do stosowa-
nia. 
Materiał iniekcyjny wprowadza się 
za pomocą pompy iniekcyjnej  
z manometrem i regulacją ciśnie-
nia lub używając pompy ręcznej 
(smarownicy). 
 
Iniekcja pompą do materiałów 
jednoskładnikowych: 
Wlać wymieszany materiał do gór-
nego zbiornika pompy i krótko 
zamieszać. 
 
Materiał iniekcyjny wtłacza się 
zaczynając od dolnego poziomu 
otworów i przechodząc w górę, tak 
długo aż materiał pojawi się 
w sąsiednich pakerach. 
 
Iniekcja pompą do materiałów 
dwuskładnikowych: 
Należy zapewnić odpowiedni 
przepływ objętościowy, tak aby 
składniki A i B zostały jednorodnie 
wymieszane w urządzeniu miesza-
jącym pompy do materiałów dwu-
składnikowych. 
 
Pakery można usunąć bezpośred-
nio po stwardnieniu. 
 
Po stwardnieniu żywicy iniekcyjnej 
należy zdemontować pakery i po-
wierzchniowo zamknąć otwory np. 

zaprawą Dichtspachtel lub Betofix 
RM. 
 
Temperatura stosowania: 
Temperatura otaczającego powie-
trza i podłoża nie może być niższa 
od 5°C.  
 
Czas przydatności do użycia po 
wymieszaniu: 
Przy 12 °C ok. 90 minut 
Przy 23 °C ok. 50 minut 
Wskazówki wykonawcze 
Mieszankę należy zużyć w czasie 
przydatności do użycia. 
 
Ciśnienie iniekcji należy dopaso-
wać do właściwości elementu bu-
dowlanego! 
 
Temperatura materiału i elementu 
budowlanego mają wpływ na 
szybkość reakcji. Wyższe tempe-
ratury przyspieszają, niższe spo-
walniają reakcję. 
 
Proporcje mieszania 

1,8 : 1 wg części wagowych 
 
Możliwe produkty systemowe 

 Bohrlochsuspension  
(art. 0309, 0312) 

 Rapidhärter (art. 1010) 
 Dichtspachtel (art. 0426) 
 Verdünnung V 101 

(art. 0978) 
 Schaumreiniger (art. 1099) 
 Betofix RM (art. 1092) 
 IH-Set 30 (art. 6874)  

Osobiste wyposażenie ochronne 

Odpowiednie rękawice nitrylowe, 
okulary ochronne, osłona chronią-
ca przed rozpryskami, koszula 
z długimi rękawami lub zarękawki, 
długie spodnie i buty robocze. 
Narzędzia, czyszczenie 

Pompa ręczna (smarownica)  
i młotowiertarka do wiercenia 
otworów pod pakery, mieszadło.  
 
Pompa do materiałów jedno-
składnikowych: 
W razie dłuższych przerw w pracy 
oraz po zakończeniu pracy oczy-
ścić rozcieńczalnikiem V 101. 
 

Pompa do materiałów dwu-
składnikowych: 
W razie krótkich przerw w pracy 
przepłukać pompę iniekcyjną kom-
ponentem A. 
 
W razie dłuższych przerw w pracy 
oraz po zakończeniu pracy oczy-
ścić rozcieńczalnikiem V 101. 
 
Przed dłuższą przerwą w pracy 
cały system pompy należy wypeł-
nić olejem hydraulicznym. Prze-
strzegać instrukcji technicznej / 
instrukcji obsługi pompy! 
Uwagi 

Wszystkie wymienione wartości 
i zużycia określono w warunkach 
laboratoryjnych (20°C). 
Przy stosowaniu na placu budowy 
można uzyskać wartości nie-
znacznie różniące się od poda-
nych. 
Rodzaj opakowania, zużycie, 
składowanie 

Rodzaj opakowania: 
Pojemniki z blachy 1 kg i 7,75 kg 
 
Zużycie: 
Zależnie od zawartości wilgoci 
w strukturze podłoża. 
 
Składowanie: 
W zamkniętych oryginalnych po-
jemnikach, przy składowaniu 
w miejscu chłodnym ale zabezpie-
czonym przed mrozem, co naj-
mniej 24 miesiące. 
Bezpieczeństwo, 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. 
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Wyrób do wypełniania rys w betonie 

 
U (D1) W (2) (1/2/3) (5/30)  

 
Adhezja ok. 0,6 N/mm² 

Zdolność do wydłużenia > 10 % 

Wodoszczelność D1 

Temperatura zeszklenia < -40 °C 

Iniekowalność w suchy materiał Klasa iniekowalności: 0,2 i 0,3 

Iniekowalność w niesuchy materiał Klasa iniekowalności : 0,2 i 0,3 

Trwałość (kompatybilność z betonem) Brak nieprawidłowego działania przy badaniu ci-
śnieniowym, ubytek odkształcalności < 20 % 

Oddziaływanie korozyjne Brak jakichkolwiek substancji w ilościach, które 
mogłyby powodować korozję zbrojenia stalowego 

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. 
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