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Fisa Tehnica / Articol Numarul IN 110

Emis: 2022-10-31

KÖSTER IN 1 - Spumă poliuretanică rigidă de injecţie
Certificatul de testare K-25015-15-Ko, conform Ghidului pentru evaluarea Igienica a Acoperirilor Organice in Contact cu Apa Potabila, Hygiene-Institut des Ruhrgebiets

Monocomponenta, spuma  de injectie PU- , pentru etansarea fisurilor
cu apa curgatoare si rosturi
Caracteristici
KÖSTER IN 1 este prepolimer poliuretanic monocomponent, utilizat cu
catalizator 10%. Sistemul reactioneaza atunci cand vine in contact cu
apa si formeaza o spuma poliuretanica impermeabila. KÖSTER IN 1,
fara umplutura si rezistent la hidroliza. Cand intra in contact cu apa in
interiorul unei fisuri, KÖSTER IN 1 formeaza o spuma cu pori fini, cu
celula inchisa, care opreste si disloca apa.
 
Avantaje
- Spuma cu efect rapid pentru oprirea apei in secunde
- Volum mare de expansiune
- Potrivit pentru utilizarea in mediul cu apa potabila

Date Tehnice
Vascozitatea amestecului la 25 °C aprox. 300 mPa.s
Volum de expansiune max. 1:30
Densitatea amestecului la 20 °C aprox. 1.1 kg / l
Densitatea spumei uscate aprox. 0.1 g / cm³
Timp de pornire aprox. 30 seconds
Timp de expansiune aprox. 60 secunde
Non-aderent dupa aprox. 2 minute
Raportul de amestec (in greutate) 10 : 1 (rasina / A : catalizator / B)
Raport amestec (in volum) 11 : 1 (rasina / A : catalizator / B)

Domenii de Aplicare
KÖSTER IN 1 este destinat pentru etansarea fisurilor cu apa in beton
si zidarie folosind echipament de injectare cu presiune.
 
- Opreste rapid scurgerile mari de apa
- Hidroizoleaza si etanseaza fisurile orizontale si verticale
- Etanseaza imbinarile zid-podea
- Etanseaza fisurile cand se lucreaza in medii cu apa potabila

Strat suport
KÖSTER IN 1 reactioneaza doar in contact cu apa. In crapaturi uscate,
fisura se preumezeste inainte de aplicare.

Aplicare
Componenta A si catalizatorul se recomanda sa fie amestecate la + 15
°C in raportul de amestec dat, cu ajutorul unui mixer electric cu rotatie
lenta, de preferat echipamentul KÖSTER Resin Stirrer. Materialul
trebuie amestecat pana cand acesta devine omogen in aparenta si
consistenta.

Materialul amestecat trebuie sa fie utilizat in timpul de lucrabilitate (pot
life). Temperatura minima de aplicare este de + 5 °C. In mod ideal,

temperatura materialului trebuie sa aiba + 15 °C inainte de amestecare
si de injectare, temperaturi mai mari de + 25 °C maresc viteza de
reactie si reduc durata punerii in aplicare a materialului. Amestecul
poate fi aplicat cu ajutorul unei pompe de injectare a substantelor
monocomponete, cum ar fi pompa electrica KÖSTER 1C Injection
Pump. Inainte de injectare, fisurile pot fi etansate folosind KÖSTER KB-
Fix 5. Orificiile sunt forate pe laturile de-a lungul cursului fisurii
alternativ la un interval aproximativ de 10 - 15 cm. Packerele de
injectare sunt introduse in garurile forate si (atunci cand e posibil)
injectat de jos in sus. Diametrul gaurilor forate depinde de diametrul
packerelor de injectare alese. Dupa procesul de injectare a KÖSTER
IN 1, fisura poate fi sigilata permanent folosind KÖSTER IN 2
sau KÖSTER IN 3. Injectiile ulterioare se efectueaza intre 5 si 15
minute ( in functie de temperatura aerului ) dupa injectia initiala.
 

Consum
aprox. 0.1 kg/l de gol

Curatare
Curatati uneltele imediat dupa utilizare cu KÖSTER PUR Cleaner

Depozitare
Depozitati materialul la o temperatura cuprinsa intre + 10 °C si 30 °C.
In ambalaj original, sigilat. Materialul poate fi depozitat pentru minim 6
luni.
Dupa utilizarea partiala a materialului, recipientele trebui inchise
imediat (nu amestecati capacele) si lasate intoarse "cu susul in jos"
pentru a fi sigilate din interior.
 

Siguranta
Contine diizocianati. Când lucrati cu materialul, trebuie purtata
imbracaminte de lucru care sa acopere bratele si picioarele sau un
costum de protectie. Cand lucrati in spatii inchise sau in „zona
deasupra capului”, este obligatoriu sa va protejati capul si fata. Purtati
manuși de protectie adecvate (de exemplu, manuși de nitril) si ochelari
de protectie. La prelucrarea materialului, se creeaza presiune. Va
rugam sa nu stati direct in spatele packerelor. Cand efectuati lucrari de
injectare, asigurati-va ca protejati zona de lucru de rasina pentru
injectare care se poate scurge din perete, packer, gaurile forate etc.

Altele
-Din cauza deplasarilor de apa, pot fi necesare reinjectii pentru a
aborda zonele localizate 
-Injectarea ulterioara a unei rasini cu corp solid este necesara pentru
un sistem de etansare elastic permanent
 
Recipientele trebuie inchise imediat dupa indepartarea partiala. Nu
amestecati capacele.

Informaţiile conţinute în această fişă cu date tehnice se bazează pe rezultatele cercetării noastre şi pe experienţa noastră practică în domeniu. Toate datele de testare sunt valori medii, care au fost obţinute în condiţii
definite.Aplicarea corectă şi, prin urmare, eficientă şi de succes a produselor noastre nu face obiectul controlului nostru. Instalatorul este responsabil pentru corecta aplicare în conformitate cu luarea în considerare a
condiţiilor specificicate ale site-ului de construcţii şi pentru rezultatele finale ale procesului de construcţie. Acest lucru poate necesita alinierea la recomandările menţionate aici privind cazurile standard. Specificaţiile
făcute de către angajaţii noştri sau de reprezentanţii care depăşesc specificaţiile cuprinse în prezentul ghid tehnic necesită o confirmare în scris. Standardele valabile pentru testare şi instalare, orientările tehnice şi
normele de tehnologie recunoscute trebuie să fie respectate în permanenţă.Garanţia poate fi aplicată şi, prin urmare, se aplică numai la calitatea produselor noastre în scopul respectării termeniilor şi condiţiilor
noastre, nu însă pentru aplicarea lor eficientă şi de succes. Acest ghid a fost revizuit tehnic; toate versiunile precedente sunt invalide.
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Produse inrudite
KÖSTER KB-Fix 5 Numar articol C 515 015
KÖSTER IN 2 - Răşină poliuretanică
elastică pentru injecţii

Numar articol IN 220

KÖSTER Pur Cleaner - Soluţie curăţare
poliuretan

Numar articol IN 900 010

KÖSTER Impact Packer 12 -
Packere/ştuţuri injecţie de impact

Numar articol IN 903 001

KÖSTER One-Day-Site Packer - Packer
pentru o zi

Numar articol IN 922 001

KÖSTER 1C Injection Pump - Pompă
pentru materiale monocomponente

Numar articol IN 929 001

KÖSTER Hand Pump without manometer
- Pompă manuală fără manometru

Numar articol IN 953 001

KÖSTER Hand Pump with manometer -
Pompă manuală cu manometru

Numar articol IN 953 002
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