
MC-Montan Injekt TR-X
Hidrogel elastic, expandabil, pentru etanșare de 
rosturi, subsol, zidărie sau componente din beton

Măsuri pregătitoare
Înainte de injectare, examinarea structurii care
trebuie injectată trebuie efectuată în conformitate
cu normele in vigoare de artă și inginerie, precum
și un plan de injectare trebuie definit.

Amestecarea componentelor
MC-Montan Injekt TR-X este un sistem de
injectare bicomponent. Componenta A (bază) și
componenta B (întăritor) sunt amestecate din
subcomponenți în raportul de amestecare 1: 1.

Componenta A este amestecată din 
subcomponenta A1 și A2. Componenta A2 este 
turnată în componenta A1 și amestecată bine 
folosind o paletă de lemn.
Componenta B2 este dizolvată în apă sau în 
dispersia polimerică (componenta B1) și 
amestecată cu o paletă de lemn (cantitatea 
maximă de B2 este de 4%). Timpii de reacție ai 
MC-Montan Injekt TR-X sunt dependenți de
concentrația componentului B2 în apă sau a
componentului B1.

Timp de reacție
20 ° C 10 °C

Dozaj B2 în 
23.65 kg de 
apă sau B1 apă B1 apă B1
(0.2 %) 8’36’’ 10’ 17’ 32’
(0.5 %) 5’27’’ 7’ 11’ 14’
(1.0 %) 3’48’’ 4’40’’ 6’30’’ 9’27’’
(2.0 %) 3’10’’ 3’30’’ 5’15’’ 6’05’’
(4.0 %) 2’30’’ 3’ 3’45’’ 4’15’’

Injectarea
Injectarea se efectuează cu o pompă 
bicomponentă, de ex. MC-I 700. Secțiunea de 
amestecare din capul de amestecare al pompei 
trebuie să aibă o lungime de cel puțin 20 cm dacă 
se utilizează mixer spirale sau de cel puțin 10 cm 
lungime dacă se utilizează mixer în rețea. Packere 
de injectare MC LS 18 sunt recomandate pentru 
injectare.

Curățarea echipamentelor
În timpul de lucru a m aterialului, toate 
instrumentele și echipamentele pot fi curățate cu 
aer sau apă. Materialul întărit parțial sau complet 
poate fi îndepărtat numai mecanic.

Proprietățile produsului

Aria de aplicare

• Consolidarea și etanșarea solului fin și grosier - injectare tip perdea
• Injectare extinsă de etanșare între carcasa tunelului și membrane de etanșare
• Etanșare elastică, sigilare prin expandare a îmbinărilor (de exemplu, segmente de tunel)
• Etanșarea cavităților și imperfecțiunilor în zona golului inelar
• Etanșarea rosturilor de construcție prin intermediul sistemelor de furtunuri de injectare
• Injectarea componentelor cu conținut de umiditate uscat, umed, apă sub presiune în timpul injectării și cu 

contact permanent cu apă cel puțin unilateral după injectare
• Injectare cu etanșare elastică, expandabilă în componentele din beton conform DIN EN 1504-5: U (S1) 

W (2/3/4) (1/40)

• Hidrogel pe bază de acrilat cu vâscozitate redusă
• Injectare foarte bună
• Capacitate bună de injectare datorită timpului controlabil de reacție
• Temperatura de aplicare foarte scăzută
• Etanșare sigură datorită elasticității ridicate și capacității bune de expandare
• Impermeabil permanent în medii umede
• Conform cu CE EN 1504-5: CE U (S2) W (2/3/4) (1/40)
• Clasificare în conformitate cu materiale de construcții clasa B2 pentru comportamentul la foc conform

DIN 4102 în mediul de injectare
• Aprobarea autorității generale de construcții de la DIBt Germania, pentru injectare în sol și pânză freatică
• Respectă ghidul UBA pentru sigilări în contact cu apa potabilă
• Rezistență chimică ridicată, în special într-un mediu foarte alcalin
• Scenarii de expunere evaluate REACH: contact permanent cu apa, inhalare și aplicare periodică
• Declarația de mediu a produsului EPD

Aplicare
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Caracteristici Unitate Valoare* Indicații
kg 23.80 : 1.19
kg 24.60 : 0.50

Raport de amestec 
cu comp. B1 în apă

kg 23.65 : 0.50
părți pe volum 1 : 1

comp. A1 : comp. A2
comp. B1 : comp. B2 (standard) 
apă : comp. B2 (standard) 
comp. A : comp. B

kg/dm3 DIN 53479
kg/dm3 DIN 53479
kg/dm3 DIN 53479
kg/dm3

Densitate 
Comp. A1 
Comp. A2 
Comp. B1 
densitate mixtă 
densitate mixtă kg/dm3

aprox. 1.060 
aprox. 0.930 
aprox. 1.032 
aprox. 1.040 
aprox. 1.020

DIN 53479 (cu comp. B1) 
DIN 53479 (cu apă)

Vâscozitate mPa•s aprox. 15 EN ISO 2555 (with comp. B1)
aprox. 2,5 EN ISO 2555 (with water)

Elasticitate % aprox. 270 DIN 52455 (with comp. B1)
aprox.   70 DIN 52455 (with water)

Raportul de expandare % aprox. 100
aprox. 120

apă la 20 °C (cu comp. B1) 
apă la 20 °C (cu apă)

Timpul de aplicare minute 2’30’’ to 10’
3’45’’ to 32’

la 20 °C (vezi instrucțiunile de procesare)
la 10 °C (vezi instrucțiunile de procesare)

Temperatura de aplicare °C + 1 to + 40 temperatura aer, substrat și a material

Date tehnice pentru MC-Montan Injekt TR-X

Caracteristicile produsului MC-Montan Injekt TR-X

Culoare  Albă

Livrare component A1 23.8 kg canister / 119 kg drum
component A2 1.19 kg canister /     6 canister
component B1 24.6 kg canister / 102.6 kg drum
component B2 box with 4 x 0.5 kg packs

Agent de curățare În timpul de lucru al materialului, toate instrumentele și echipamentele pot 
fi curățate cu apă. Materialul întărit parțial sau complet poate fi îndepărtat 
numai mecanic.

Depozitare Poate fi depozitat în ambalaje originale sigilate, protejat de expunerea la 
UV, la temperaturi între + 1 ° C și + 25 ° C în condiții uscate timp de 1 an. 
Aceleași cerințe sunt valabile și pentru transport.

Eliminarea deșeurilor Ambalajele trebuie complet golite.

* Toate valorile tehnice au fost determinate la + 21 ± 2 °C 50 % umiditate relativă.
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Indicații privind siguranța
Vă rugăm să țineți cont de informațiile de siguranță și sfaturile de pe etichetele ambalajelor și 
fișele de informații de siguranță GISCODE: PU40

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 03/21. 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.




