MC-Montan Injekt LE
Stabilizarea subsolului, creșterea
capacității portante și ridicare structurală

DOMENIUL DE EXPERTIZĂ
INJECTĂRI

MC-Montan Injekt LE
Sistem de injectare pentru stabilizarea
solului de fundație și ridicare structurală
Capacitatea portantă suficientă a subsolului este
esențială pentru o construcție sigură. Rășina de
expansiune MC-Montan Injekt LE compactează
solul de fundație inadecvat pentru a crește atât
stabilitatea, cât și capacitatea sa portantă.
Sistemul permite, de asemenea, un control mai
bun și o poziție permanentă a așezării structurale.
MC-Montan Injekt LE este injectat în pământ prin
intermediul unei lance de injectare și se întinde prin
presiunea pompei. Datorită timpului de reacție extrem
de scurt de 10 până la 15 secunde, rășina formează
foarte repede o masă durabilă de spumă.
Consolidare
În timpul injectării, MC-Montan Injekt LE pătrunde și
se extinde în fisuri și cavități din subsol. Expandarea
rășinii și presiunea rezultată duc, de asemenea, la
densificarea solului din jur.
Ridicare structurală controlată
Ridicarea va începe odată ce presiunea rezultată
depășește presiunea pasivă a pământului. Oprirea
procesului de injectare oprește imediat ridicarea.
Ridicarea finală poate fi realizată prin injectare
repetată. Procesul poate fi monitorizat și controlat
optim folosind tehnologia de măsurare cu laser.

O gamă largă de aplicații
Injectarea subsolului cu MC-Montan Injekt LE vă
permite să ridicați cu atenție și în siguranță
componentele structurale în timp ce consolidați
straturile solului mai adânci. Domeniul de aplicare se
extinde de la fundații în construcții rezidențiale și
industrie până la stabilizarea drumurilor cu incărcare
dinamică și reabilitarea generală a subsolului.

Avantajele sunt acolo:
K Minim invaziv
Nu sunt necesare lucrări de excavare
K Eficiența mare a costurilor
Timp scurt de lucru, rezultate rapide
K Compatibil cu mediul
Solul și apele subterane sunt neutre
K Rezistență durabilă
Durată de viață lungă; fără degradare în solului

Procesul de injectare este monitorizat permanent cu ajutorul
echipamentelor pe bază de laser pentru controlul solului și a
structurilor

Proprietăți tehnice
K Raport de expansiune ridicat
(factor de 32 în condiții de expansiune liberă)
K Reacție în câteva secunde, fără expansiune
secundară
K Rezistență mare la compresiune
K Stabil dimensional
K Rezistență chimică ridicată

MC-Montan Injekt LE
Sistem de injectare
pentru stabilizarea
solului de fundație și
ridicare structurală
K Consolidarea subsolului
K Stabilizarea clădirilor
drumurilor și a pardoselilor industriale
K Ridicare structurală controlată
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