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MC-Injekt 1264 TF 
Rașină rigidă pentru injectare și sigilare 

Proprietăţile produsului 

• Rașină epoxidica tip duromer, cu vâscozitate redusă 

• Capacitate foarte bună de injectare 

• Acțiune de penetrare ridicată datorită tensiunii superficiale scăzute 

• Aplicare la temperaturi reduse 

• Dezvoltare rapidă a rezistenței 

• Întărire în condiții cu incărcare dinamică 

• Rezistență ridicată la compresiune și întindere 

• Aviz general de autoritate de construcții eliberat de DIBt pentru substanțe rezistente la atacul chimic în 
instalațiile LAU (facilități pentru depozitarea, umplerea și manipularea substanțelor lichide periculoase 
pentru apă) 

• Expunere REACH: contact permanent cu apa, inhalare periodică, procesare și aplicare 

• Declaraţie de mediu EPD 

 

Aria de aplicare 

• Obturarea rigidă a fisurilor, rosturilor și cavităților în construcții industriale, civile și în subteran, în condiții 
uscate  

• Obturarea canalelor de injectare 

 

Aplicare  

Măsuri pregătitoare:  

Înainte de injectare, structura trebuie examinată 
conform standardelor şi reglementărilor tehnice și 
trebuie planificat un concept de injecție. Packerele 
trebuie plasate înainte de injectare. Se recomandă 
o injecție de probă. 
 
Amestecarea: 
MC-Injekt 1264 TF constă din două  componente, 
componenta A și componenta B.  
Materialul trebuie amestecat conform raportului de  
amestec recomandat, cu un mixer cu rotații reduse  
până la obținerea unui amestec omogen sau similar 
pentru injecția ulterioară cu o singură componentă. 
Timpul de amestecare este de 1 minut.  
 
Înainte de  prelucrare, materialul mixat trebuie pus 
intr-un alt  recipient pentru o remixare. Amestecul 
poate fi turnat în recipientul de la pompa și remixat. 
Timpul de lucru depinde de cantitatea preparata si 
de temperatura mediului. Răcirea componentelor și 
a amestecului de rășini prelungește timpul de lucru 
pentru aplicarea cu o singură componentă. 
 

 

Injectarea: 
MC-Injekt 1264 TF se va aplica cu pompa de 
injectare MC-I 520 (pompă monocomponenta). 
 
Alegerea dispozitivului de injectare adecvat depinde 
de presiunea de injecție necesară. MC-Adhesive 
Packer HP este recomandat pentru intervalul de 
presiune joasă până la medie (până la 60 bar). 
Pentru injecția cu presiuni mari de injecție (până la 
200 bar), se recomandă MC-Bore Packer DS 14. 
Aplicarea trebuie oprită la temperaturi sub +5°C. 
 
Asigurați-vă conformitatea cu informațiile date în 
caietul de sarcini și Fișele cu date de securitate. 
 
Curăţarea echipamentelor 
Pompa de injecție și toate uneltele rezistente la 
solvenți pot fi curățate cu MC-Cleaner eco sau 
MC-Verdünnung EP. Materialul care a reacționat 
sau s-a întărit va trebui îndepărtat mecanic. 

 



 

 

Notă: Informaţiile de pe această fişă tehnică se bazează pe experienţa noastră şi sunt corecte conform cunoştinţelor noastre. Cu toate acestea 
informaţiile nu sunt restrictive. Trebuie ajustate structurilor individuale, scopului aplicării şi condiţiilor locale. Datele oferite de noi sunt conform 
normelor inginereşti, de care s-a ţinut cont ȋn timpul aplicărilor. Din acest motiv suntem răspunzători pentru corectitudinea datelor ȋn cadrul 
termenilor şi condiţiilor de vȃnzare-livrare-şi-service. Recomandările date de angajaţii noştri, care diferă de informaţiile din fişele noastre de 
date sunt impuse doar dacă sunt date ȋn forma scrisă. Normele inginereşti acceptate trebuie respectate permanent. 

 
Ediţia 07/22. Acestei fişe tehnice i s-au adus unele modificări. Ediţiile mai vechi sunt nevalabile şi nu mai pot fi folosite ȋn continuare. Dacă se 
emite o nouă ediţie, revizuită tehnic, această ediţie nu va mai fi valabilă. 

 

2 
MC-Bauchemie SRL  Comuna Dărmănești, Nr. 1420  Jud. Dâmbovița                  

  Tel: 0245.207.070/8  Fax: 0245.207.079  www.mc-bauchemie.ro 
 
 

 

 
Date tehnice pentru MC-Injekt 1264 TF 

 
Caracteristica Unitatea Valoarea* Indicaṭii 

 Raport de amestec pbv 3 :1 A : B 

 Densitatea  kg/dm3  
aprox. 1.07 
aprox. 1.13 
aprox 0.87 

EN ISO 2811-1 
amestec 
Componenta A 
Componenta B 

 Vȃscozitate mPaꞏs aprox. 170 EN ISO 3219 

 Timp de reacţie minute aprox. 30 pentru 100 g 

 Rezistenţa la compresiune N/mm2 aprox. 75 EN ISO 604 

 Rezistenţa la tratiune N/mm2 aprox. 65 DIN 53 455 

 Tensiunea de suprafaţă mN/m 38.398 Procesor Krüss, tensiometru K100 

 Condiţii de aplicare ˚C                     5-35 temperatura comp. şi a substratului 

 Elongaţie finală % aprox. 4.5 DIN 53 455 

 Modulul E N/mm2 aprox. 3,600 EN ISO 178 

 
Temperatura de tranzitie vitroasa ˚C                     aprox. 50                                              EN ISO 11357-2 

*Toate valorile tehnice sunt rezultate de laborator determinate la 21°C ±2°C și 50% umiditate relativă 
 

 Caracteristicile produsului MC-Injekt 1264 TF 

 Agent de curăţare MC-Verdünnung EP, în niciun caz nu trebuie folosită apa  

 Culoare transparent 

 Livrare cutie a 6 x 1 l 

canistre de 7.5 l, componenta A 

canistre de 2.5 l, componenta B 

 Depozitare Poate fi depozitat în ambalajul original, sigilat în spaṭii reci (ȋntre 10-
30˚C) uscate, cel puṭin 24 luni.  

 Depozitarea ambalajelor Ambalajele trebuie complet golite.  

 
Informaṭii privind siguranṭa 
Vă rugăm să luati notă la informaţiile de siguranţă şi sfatul dat de pe etichetele ambalajelor şi fisele 
de informaţii de siguranţă şi vă rugăm să luaţi notă la capitolul "măsuri de siguranţă pentru manipularea 
materialelor de acoperire si Răşini reactive ". GISCODE: RE30 
 
 

 
 
 
 
 
 
 


