
MC-I 710
Pompă de injectare, bicomponentă, cu pompă 
de spălare separată

Scopul utilizării: 
MC-I 710 este utilizată pentru injectarea produselor 
bicomponente într-un raport de amestec de 1:1 
părți în volum. Opțional, pompa de spălare poate fi 
utilizată pentru injectarea produselor 
monocomponente. Designul modular al unității de 
injectare permite ambelor pompe să fie utilizate 
independent.

Componentele individuale a materialului de 
injectare sunt transportate separat prin furtunuri de 
înaltă presiune către pistolul de amestecare, unde 
sunt amestecate omogen. Distanța de amestecare 
trebuie adaptată la materialul de injectare (vezi 
tabelul „Date tehnice”). Informații despre raporturile 
de amestecare, condițiile de prelucrare, timpii de 
prelucrare și măsurile de protecție pot fi găsite în 
fișa tehnică a materialului de injectare respectiv și 
trebuie respectate.

Pistoanele de livrare ale unității bicomponente sunt 
antrenate în sincron de un motor pneumatic 
central. Rata de livrare este influențată de 
lungimea furtunului, diametrul furtunului, înălțimea 
de livrare, lungimea și echipamentul tubului de 
amestecare și proprietățile materialului de 
injectare.

Presiunea de intrare a aerului la pompa de 
vacuum nu trebuie să depășească 8 bari! Pompa 
poate fi acționată cu aer comprimat uscat, fără ulei 
sau care conține ulei. Important: După utilizarea cu 
aer comprimat cu conținut de ulei, trebuie utilizat 
întotdeauna aer comprimat care conține ulei!

Înainte de fiecare pornire, unitatea bicomponentă 
trebuie calibrată. Raportul de amestecare trebuie 
verificat în mod regulat. Trebuie verificată 
funcționarea supapelor și a garniturilor de 
etanșare. Adăugarea de antigel în aerul comprimat 
este în general necesară numai la umiditate 
ridicată (> 70 %). Setați cantitatea de antigel (de 
exemplu, Glycoshell, Shell) o picătură la 8 curse 
duble. Funcționarea unității antigel și a 
separatorului de apă de pe motorul de aer trebuie 
verificate zilnic.

MC-I 710 este echipată cu o pompă de spălare
care funcționează independent. Are caracteristicile
de performanță ale unei pompe de înaltă presiune
monocomponentă și astfel atinge întotdeauna
performanțe optime de spălare. Pompa
monocomponentă poate fi utilizată separat pentru a
injecta produse adecvate. Rășinile bicomponente
trebuie amestecate în prealabil în acest scop și
sunt aspirate dintr-un recipient separat.

MC-I 710 trebuie curățată și întreținută temeinic
înainte de întreruperi mai lungi de lucru sau după
terminarea lucrărilor de injectare. De regulă, în
acest scop trebuie utilizat un agent de curățare
adaptat materialului de injectare. După o curățare
minuțioasă, un ulei de conservare trebuie pompat
prin pompă, astfel încât toate piesele de pompare
să fie umezite cu acesta. Acest lucru este valabil și
pentru pompa de spălare.

Cicluri de inspecție și program de întreținere: 
Instrucțiunile pentru inspecția, întreținerea și 
înlocuirea pieselor de uzură pot fi găsite în 
manualul de operare MC-I 710.

Proprietățile produsului

Arii de aplicare

• Dozarea, amestecarea și injectarea rășinilor reactive
• Injectare prealabilă combinată cu spumă elastomer, cu pompa monocomponentă pentru stopare apei

și injectare principală cu pompa bicomponentă

• Pompă de înaltă presiune acționată de aer comprimat pentru injectarea rășinilor reactive
• Pompă de spălare suplimentară, monocomponentă, poate fi utilizată pentru injectare separată
• Livrată cu furtunuri de înaltă presiune și pistol de amestecare
• Volum mare de ieșire a materialului
• Tehnologie eficientă a mixerului
• Compact, mobil, funcțional
• Măsurarea volumului de livrare prin contorizarea curselor pistonului

Application
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Caracteristici Unitate Valoare Indicații

Greutate kg approx. 45

cm 45/31/74

Presiunea maximă de intrare bar 200

l/bătaie 18.5
2 x furtun de înaltă presiune 
de 7.5 m ø 6 mm 
1 x furtun de înaltă presiune 
de 7.5 m ø 4 mm 

Furtun de aspiratie buc 3

Cuplă glisantă buc 1

Necesar minim de aer

16

Rata de descărcare (maximum) l/min curgere liberă din pompă

Raportul de presiune bari

pentru pompa bicomponentă 
și MC-Bore Packers LS 18

Raportul de amestecare

Pompă monocomponentă 
MC-Bore Packer DS 14
MC-Adhesive Packer HP

părți pe volum

Presiune de lucru (maxim) bari
120

Date tehnice pentru MC-I 710



MC-Bauchemie SRL  Comuna Dărmănești, Nr. 1420  Jud. Dâmbovița
Tel: 0245.207.070/8  Fax: 0245.207.079  www.mc-bauchemie.ro

Instrucțiuni de siguranță:
MC-I 710 este o pompă de înaltă presiune cu presiuni de injectare de până la 120 bari la pompa
bicomponentă și până la 264 bari la pompa de spălare. Înainte de funcționarea inițială a pompei, citiți
cu atenție manualul de instrucțiuni. Manualul de instrucțiuni trebuie să fie la îndemâna, la fiecare
proiect. Jetul de la pompă nu trebuie să fie îndreptat către persoane. Îmbrăcămintea de protecție,
ochelarii și mănușile trebuie să fie purtate de fiecare persoană implicată în manevrarea pompei.

Notă: Informațiile din aceasta fisă tehnică, se bazează pe experiența  noastră și sunt corecte conform cunoștințelor noastre. Cu toate acestea 
informațiile nu sunt restrictive. Trebuie ajustate structurilor individuale, scopului aplicării si condițiilor locale. Datele oferite de noi sunt conform 
normelor inginerești, de care s-a ținut cont în timpul aplicărilor. Din acest motiv suntem raspunzatori pentru corectitudinea datelor în cadrul 
termenilor și condițiilor de vanzare-livrare-și-service. Recomandările date de angajați noștri, care difera de informațiile din fișele noastre de date 
sunt impuse doar dacă sunt date în forma scrisă. Normele inginerești acceptate trebuie respectate permanent.

Ediția 03/22. *În această fișă tehnică, au fost făcute unele modificări. Edițiile mai vechi nu sunt valabile și nu mai pot fi folosite în continuare. Dacă 
se emite o nouă ediție, revizuită tehnic, această ediție nu va mai fi valabilă.

l/min 500 minim
minim

Furtun buc 3

Dimensiuni (L x l x h)

Cuplaj cu cap conic buc 1

Numărul tuburilor de amestecare buc 1
2
2

MC-Injekt GL-95 (sau similar)
MC-Injekt 2700 (sau similar)
MC-Injekt 2300 top (sau similar)

Număr de mixere statice în linie buc

Pompa bicomponentă

Pompa de spălare

aprox. 20

aprox. 3

Pompa bicomponentă

Pompa de spălare

1 : 15

1 : 33

1 : 1

Pompa bicomponentă

Pompa de spălare 264




