
MC-Injekt 2133
Rășină monocomponentă pentru injectare, 
cu spumare rapidă
Proprietățile produsului

• Rășină poliuretanică pentru injectare, cu vâscozitate redusă
• Timp nelimitat de injectare

• Reacție de spumare foarte rapidă în contact cu apa

• Timp de reacție scurt cu o creștere mare în volum la contactul cu apa
• Oprește penetrarea apei

• Fără conținut de Ftalat
• Scenarii de expunere evaluate REACh: contact pe termen lung cu apa (fisuri), inhalare și aplicare periodică

Aria de aplicare 

• Oprirea infiltrațiilor cu fluxuri mari de apă în componente structurale sau în timpul excavarilor

• Sigilarea structurilor de beton armat sau de zidărie

• Oprirea temporară a apei înainte de sigilarea permanentă a fisurilor, cu rășină poliuretanică
MC Injekt 2300 top

Pregătirea

Înainte de injectare, structura și zonele de infiltrații 
trebuiesc inspectate conform regulilor și a 
standardelor tehnice. Înainte de aplicare se va 
concepe un plan de injectare. Pentru injectare, se 
vor folosi elemente de injectare (packers)

Aplicarea

MC-Injekt 2133 este un produs gata preparat pentru

aplicare. Rășina este monocomponenta și se

folosește în structuri sau sol, în contact cu cantități
mari de apă. Structurile uscate trebuie preinjectate 
cu apă. Timpul de aplicare este practic nelimitat. 
MC-Injekt 2133 începe să reacționeze imediat ce

este în contact cu apa.

Accelerarea reacției

Reacția rășinii poate fi accelerată prin adaugarea

unui catalizator MC KAT 20.  

Injectarea 

Injectarea se realizează cu pompa 
monocomponentă MC-I 510 . Rezervorul de rășină 
al pompei trebuie sa fie închis pe durata aplicării, 
pentru a preveni pătrunderea apei.

Umiditatea poate conduce la formarea unei 

pelicule la suprafață. Aceasta acționează ca o 
barieră pentru rășina de dedesupt pentru a nu 
reacționa ulterior cu umiditatea. Componente 
solide nu trebuie să patrundă în pompă.

Produsul MC-Injekt 2133 nu este folosit pentru

sigilare permanenta împotriva infiltrațiilor cu apă sub

presiune ridicată. Pentru sigilare permanentă se
recomandă injectarea cu MC Injekt 2300 top. A doua

injectare este mult mai eficientă în sigilarea

permanentă.

Aplicarea cu MC-Injekt 2133 trebuie oprită dacă
temperatura scade sub + 5˚C. Informații detaliate
despre aplicare, pot fi găsite la MC metode de
aplicare a respectivei rășini MC-Elastomer

Curățarea echipamentelor

În timpul aplicării toate sculele pot fi curățate cu MC - 
Verdünnung PU( Diluant pentru rasini PU- MC

Thinner PU). Materialul parțial sau total întărit poate fi
îndepărtat doar mecanic.

Aplicare
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Caracteristici Tehnice MC-Injekt 2133 

Caracteristici Unitate Valoare* Indicații

Densitate kg/dm³ 1,125 DIN 53 479 

Vâscozitate mPa·s aprox. 400 DIN EN ISO 3219 

Timp de aplicare timp nelimitat Containere deschise , 
fără contact cu apă

Timp de reacție
Început

Sfârsit

10 - 15 

60 - 70 

în contact cu apă

Temperatura de aplicare °C + 5 - + 40 temperatura structura / substrat

Factor de creștere a
volumului cu 10% apă, fară
presiune negativă

aprox. 65±5 Spumare liberă, mai mică la presiune
negativă

* Toate datele tehnice au fost determinate la 20 °C și 50 % umiditate relativă

Caracteristicile Produsului MC-Injekt 2133 

Culoare Maro deschis 

Ambalaj 10 l canistră; cutie de 6 x 1 l

MC-KAT 20 recipient de aluminiu 5 x 400 ml

Depozitare Pot fi depozitate în ambalajul original la temperaturi între + 5 °C și +
35 °C în mediu uscat cel mult 24 de luni. Aceleași cerințe sunt și
pentru transport. 

Agent de curățare MC-Verdünnung PU (MC-Thinner PU)
Sub nici o formă nu se folosește agenți de curățare pe bază de 
apă sau apă simplă .

Reciclare ambalaje Ambalajele trebuie sa fie complet golite. 
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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 03/20. În aceasta fișa tehnica, au fost facute unele modificari. 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.

Informații privind siguranța
A se lua în considerare informaţiile privind siguranţa de pe etichetele produselor şi de pe fişele de 
siguranţă.GISCODE: PU40 
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