MC-Ballastbond 70

Rãşinã specialã pentru consolidarea balastului şi a solului
Proprietãţile produsului








Rãşinã poliuretanicã tip duromer, cu vâscozitate redusã
Timp scurt de reacţie
Consolidarea balastului
Îndeplineşte KTW- cerinţe pentru grup de testare C (elemente asamblate)
Îndeplineşte cerinţele buletinului DIBt privind " Evaluarea şi efectele materialelor de construcţii asupra
solului şi apei freatice" (11/2000)
Rezistent la foc (material clasa B1 conform DIN 4102)

Aria de aplicare


 Consolidãri balast pentru infrastructura drumurilor şi şinelor de cale feratã (reparaţii în condiţii uscate
şi umiditate redusã
 Scenarii de expunere evaluare REACh: contact pe termen lung cu apa, inhalare periodicã, aplicare

Aplicare
Pregãtirea
Inaintea aplicarii, constructiile trebuiesc
inspectate conform standardelor şi reglementârilor
tehnice. Balastul trebuie sã fie uscat, curat şi fãrã
alţi contaminanţi.Pentru injectarea în sol trebuie sã
se aibã grijã pentru orice tip de sol, fie chiar şi
umed.

Amestecarea

Pentru aplicare se poate utiliza şi MC-I 700. În
conact cu apa MC-Ballastbond 70 devine o spumã
durã-flexibilã, cu pori închişi.
Formarea de spuma într-o micã mãsurã nu
afecteazã consolidarea balastului.
La temperaturi sub 6 0 C, trebuie opritã aplicarea
MC-Ballastbond 70.
Ambalajele deschise trebuie utilizate în 24 de ore.

MC-Ballastbond 70 constã în douã componente,
componenta A (bazã) şi componenta B (întãritorul). Accelerarea reacţiei şi aditivii
Durata de reacţie şi caracteristicile rãşinii poate fi
înainte de aplicare componenta A trebuie mixatã
pânã devine omogenã şi coloratâ.
modificatã prin adãugarea de acceleratori şi aditivi:
Cele douã componente sunt amestecate în duza de MC-KAT 27 accelerator de reacţie (max 1 %), iar
amestecare a pompei bicomponente de injecţie, cu MC-Additiv ST mãreşte vâscozitatea rãşinii (aprox.
ajutorul unui mixer static adecvat.
4- 7%).
Calitatea în urma amestecãrii se obţine utilizând Toate cantitãţile se referã la componenta A şi se
mixere elicoidale ( lungime: 20 cm per mixer) sau
vor amestecã doar cu componenta A.
mixere statice (lungime aprox. 15 cm).

Curãţarea maşinilor

Aplicarea
Cele douã componente sunt amestecate în duza de
amestecare a unei pompe bicomponente de injecţie
cu un debit şi presiune adecvatã ( de ex.
MAXIMATOR GX 45 PU). Materialul este distribuit
într-un unghi special de pulverizare cu ajutorul unei
lãnci, peste balast. Dimensiunea duzei trebuie
optimizatã în funcţie de condiţiile de pe şantier(de
ex. Delvano H1/4V-8010 Veejet sau – 8030 sau 8040)
Cantitatea de material utilizatã pe m2 depinde de
fiecare proiect în parte.

În cazul unor intervale mai lungi decât timpul de
aplicare al rasinei se recomandâ spâlarea pompei
cu MC-Verdunnung PU (MC-Thinner PU).In cazul
unui timp mai lung decat timpul de aplicare al
rasinii, pompa de injectie trebuie spalata cu MCVerdunnung PU.
Rasina partial sau complet intarita poate fi
indepartata doar mecanic.

Dupa finalizarea
lucrarii, este necesara
mentenanta suplimentara a pompei cu ulei.
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Date tehnice pentru MC-BallastBond 70
Caracteristica

Unitatea

Valoarea

Indicatii

Densitatea

g/cm3

aprox.1,13

DIN 53 479

Vascozitatea

mPa·s

aprox. 200±50 DIN 53 018

Raportul de amestec

parti de masa

1:1

componenta A :componenta B

Durata de aplicare

minute

10

la +20° C si 50% umiditate relativa

Conditii de aplicare

°C

+ 6 - +45

temperatura elementului structural
si aerului

C

%

+6 - +30
≤85

temperatura materialului
umiditatea relativa

K

3

peste punctul de roua

Rezistenta la compresiune

MPa

aprox.40

DIN EN 196 T 1

Rezistenta la forfecare oblica

MPa

aprox.13,3

BS 6319, partea 4

Rezistenta la intindere prin incovoiere MPa

aprox.3,5

DIN EN 196 T1

Rigiditatea-pragul A

aprox. 90

ISO 868

0

Caracteristicile produsului MC-Ballastbond 70
Agent de curatare

MC-Verdunnung PU (MC-thinner PU)
Este strict interzisa folosirea apei sau a agentilor de curatare pe
baza de apa!

Culoare

componenta A: negru, componenta B:brun, amestec: antracit

Livrare

MC-Ballastbond 70 in canistre de 20 l pentru fiecare component
MC-KAT 27 in cutie de 3 bucati a 1 l
MC-Additiv ST in cutie de 3 bucati a 1l

Depozitare

Poate fi depozitat in ambalajul original, sigilat la temperaturi intre +
5° C si + 25° C in spatii uscate, cel putin un an. Aceleasi conditii
sunt valabile si in timpul transportului.
Ambalajele trebuie complet golite. Vă rugăm să luaţi în considerare
normativele în vigoare privind gestionarea deşeurilor.

Depozitarea ambalajelor

Indicatii privind siguranta
A se lua in considerare informatiile privind siguranta de pe etichetele produselor si de pe fisele de
siguranta.GISCODE:PU40

Notă: Informaţiile de

pe această fişã tehnică se bazează pe experienţă noastră şi sunt corecte

toate acestea informaţiile nu sunt restrictive.
noi sunt conform

normelor inginereşti,

Trebuie

ajustate

structurilor individuale,

conform cunoştinţelor noastre.

scopului aplicării şi condiţiilor locale.

de care s-a ţinut cont în timpul aplicarilor. Din acest

motiv

Datele

suntem răspunzători pentru

Cu
oferite

de

corectitudinea

datelor în cadrul termenilor şi condiţiilor de vânzare-livrare-şi-service. Recomandările date de angajaţiinoştri, care diferă de informaţiile din fişele noastre
de

date sunt impuse

Ediţia 01/17. Acestei fişe tehnice

doar dacă sunt date în formă scrisă.

i

s-au

adus

Normele inginereşti acceptate

trebuie

respectate

permanent.

unele modificări. Ediţiile mai vechi sunt nevalabile şi nu mai pot fi folosite în continuare.

Dacă se emite o nouă ediţie, revizuită tehnic, această ediţie nu va mai fi valabilă
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