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MC-Injekt 2133 flex 
Spumă tip elastomer pentru injectare, cu celule ȋnchise, reactivă cu apă, 
hidrofobică, pentru lucrări durabile de etanşare 

Proprietăţile produsului 

 Elastomer pe bază de răşină MDI, monocomponentă 

 Capacitate foarte bună de injectare, datorită efectului tip surf 

 Timp nelimitat de lucru fără contact cu apa 

 Hidrofobică, reacţionează cu apa 

 Celule ȋnchise, impermeabilitate durabilă 

 Foarte flexibil 

 Clasa de reacţie la foc B2, conform DIN 4102, ȋn mediul de injectare 

 Nu se plastifică 

 CE conform EN 1504-5: CE (D), U (D1) W (3) (1/2/3/4) (5/40) 

 Inofensiv pentru apa subterană, aprobare generală DIbt 

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

 Declaraţie de mediu EPD 

 

Aria de aplicare 

 Etanşarea durabilă a fisurilor cu apă cu presiune şi a golurilor (0.3 mm pȃnă la aprox. 5 mm) 

 Etanşarea rocilor, a terasamentului de fundare şi pereţilor de susţinere a excavaţiilor, ȋn tuneluri şi 
construcţii subterane speciale 

 Etanşarea flexibilă şi umplerea golurilor ȋn structuri uscate sau ȋn contact cuapa 

 Etanşarea golurilor şi fisurilor ȋn zidării 

 Etanşare pe scară mare a zonelor de contact ȋntre hidroizolaţie (ex. carton bituminos) şi structură 

 

Aplicare  

Măsuri pregătitoare:  

Înainte de injectare, trebuie efectuate o investigație 
a structurii, a solului de fundație sau a rocii iar 
eventualele scurgeri conform stadiului tehnicii și 
regulilor tehnologiei și  conceptul de injecție trebuie 
planificat. Ambalajele trebuie setate înainte de 
injectare. Zonele de injectat trebuie  să conţină 
apă. Structurile uscate necesită pre-injectarea 
apei. Se recomandă o injecție de probă. 
 
Amestecarea: 
MC-Injekt 2133 flex este gata de utilizare imediată. 
Timpul de procesare este nelimitat fără contact cu 
apa. MC-Injekt 2133 flex începe să reacționeze 
doar când întâlnește apa.  
 
Injectarea: 
MC-Injekt 2133 flex poate fi injectat cu o pompă  
monocomponentă cu o presiune suficientă şi 
capacitate de refulare MC-I 510. 
Componentele uscate trebuie mai întâi umplute cu 
apă. Recipientul de depozitare trebuie să rămână 
închis în timpul procesării pentru a preveni 
pătrunderea apei.  
 

 
Se poate forma o peliculă pe suprafața rășinii din 
cauza umidității. Acest lucru protejează rășina de 
dedesubt de reacția ulterioară cu umiditatea. 
Componentele solide nu trebuie aspirate în pompă. 
 
Packerele speciale MC-Bore Packer DS 14 sunt 
recomandate pentru injectare în componente. 
 
Injectările trebuie oprite odată ce temperatura 
componentelor/substratului scade sub 5 °C. 
 
Asigurați-vă conformitatea cu informațiile date în 
caietul de sarcini și fișele cu date de securitate. 
 
Curăţarea echipamentelor 
În timpul de lucru, toate echipamentele rezistente 
la solvenți pot fi curățate cu MC-Cleaner eco sau 
cu MC-Verdünnung PU. 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 01/22. 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. 
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Date tehnice pentru MC-Injekt 2133 flex 

 
Caracteristica Unitatea Valoarea* Indicaṭii 

 Densitatea  kg/dm3 aprox. 1.03 EN ISO 2811-1 

 Vȃscozitate mPaꞏs aprox. 800 EN ISO 3219 

 Condiţii de aplicare ˚C                     5-40 temperatura aerului şi a substratului 

 Elongaţia % 66 EN ISO 527-1 

 Elongaţia ȋn fisură % 21-39 EN 12618-2 

 Creşterea volumului % aprox. 1800 Spumare liberă 

 Rezistenţa la smulgere N/mm2 aprox. 0.15 EN 12618-1, beton uscat/umed 

 ȋnceputul/ sfȃrşitul spumării secunde aprox. 30-180 ȋncepe cȃnd intră ȋn contact cu apa 

 Vȃscozitatea ȋn contact cu apa mPaꞏs aprox. 260 EN ISO 3219 

 
Cantitatea minimă de apă %                        aprox. 1.3                                               

 
 Caracteristicile produsului MC-Injekt 2133 flex 

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

 Culoare maro-gălbui 

 Livrare ambalaje de 10 l  

 Depozitare Poate fi depozitat în ambalajul original, sigilat în spaṭii reci (ȋntre 5-
35˚C) uscate, cel puṭin 18 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: PU40 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


