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Hydrofobní elastická polyuretanová pěna reagující s vodou s uzavřenou
strukturou pro trvalé utěsnění prostřednictvím injektáže 

POPIS
FLEX - INJEKT - PUR je jednosložková, hydrofobní injektážní
pryskyřice, která při kontaktu s vodou nebo vlhkostí zreaguje do
elastické, trvale voděodolné pěnové hmoty. Je možné ji injektovat
do betonu a zdiva jakož i hornin a stavebních zemin bez výskytu
vody nebo zatížené vodou. 

VLASTNOSTI VÝROBKU
jednosložková elastomerová pryskyřice na MDI bázi 
jednoduché zpracování 
hydrofobní, reagující s vodou 
velmi dobrá injektovatelnost díky klouzavosti po vodě 
uzavřená struktura 
vysoce elastický 
bez obsahu ftalátových změkčovadel 
nezávadnost při kontaktu s podzemní vodou

OBLASŤ POUŽITIÍ
trvalé utěsnění trhlin a mezer zatížených tlakovou vodou od cca
0,3 do cca 5 mm 
utěsnění hornin, stavebních zemin a konstrukcí ve stavebních
jámách, v tunelech a v oblasti speciálního podzemního
stavitelství 
elastické utěsnění a vyplnění dutin ve stavebních konstrukcích;
určeno pro suché a vodou zatížené prostředí 
utěsnění dutin a trhlin ve zdivu 
plošné utěsnění kontaktních ploch mezi hydroizolačními fóliemi
a stavebním tělesem 

PŘÍPRAVNÁ OPATŘENÍ
FLEX - INJEKT - PUR potřebuje vodu jako partnera při reakci. Suché
konstrukce je potřeba nejprve předinjektovat vodou. Tím se
zároveň ověří injektovatelnost stavebního dílce, horniny nebo
stavební zeminy. Je potřeba vypracovat injektážní koncept dle ČSN
EN 12715.

INJEKTÁŽ
Injektáž provádíme pomocí jednosložkové injektážní pumpy IJP
3000 s odpovídajícím tlakem a dopravním množstvím. Při
teplotách stavební zeminy / dílu pod + 6°C je potřeba injektážní
práce s FLEX - INJEKT - PUR zastavit. 

INJEKTÁŽNÍ PAKRY
Pro injektáž jsou vhodné pakry s dostatečně velkým vstupním
průměrem

ČIŠTĚNÍ NÁSTROJŮ
Při delším přerušení injektážních prací je nutno injektážní pumpu
pečlivě vyčistit pomocí prostředku SOLVANT 2020, abychom
zamezili napěnění zbytků pryskyřice při kontaktu se vzdušnou
vlhkostí. Doporučujeme pumpu poté konzervovat olejem.
Dodržujte pokyny uváděné v manuálu k injektážní pumpě.
Částečně nebo již zcela vyzrálý materiál je možno odstranit pouze
mechanicky.
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