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Fisa Tehnica / Articol Numarul IN 919 001

Emis: 2022-07-20KÖSTER One-Day-Site Packer 13 mm x 120 mm CH -
Packer pentru o zi
Volker Knecht, scoateți testarea conform directivelor DAfStb pentru protecția și renovarea structurilor de beton 2001, ZTV-ING 2003

Packer pentru injectii utiizat pentru injectiile rasinilor KÖSTER ,
injectiile cu gel si Mautrol 2K (13 x 90 / 120 mm)
Caracteristici
The KÖSTER One Day Site Packer formează un con în zona garniturii
de cauciuc verde, care asigură aplicarea presiunii de ancorare adânc
în gaura forata. Acest lucru creează o rezistență mai mare la tragere și
mai puțin o șansă de împrăștiere a pereților găurii forate O supapă
suplimentară cu o singură direcție la baza packerelui și un inel de
blocare care menține garnitura de cauciuc sub presiune constantă
permite îndepărtarea cheii înainte ca materialul de injectare să se fi
întărit și să se asigure o instalare "o zi". Patru aripioare și două nervuri
pe garnitura din cauciuc împiedică rotirea packerelui în timpul
strângerii și astfel facilitează fixarea optimă a acestuia în gaura
forata. The KÖSTER One Day Site Packer nu au un punct de rupere
prestabilit. Cheile trebuie să fie înșurubate după utilizare.

Date Tehnice
 
Material Metal galvanizat, cauciuc
Diametru 13 mm
Lungime 90 si 120 mm
  
  

Supapa cu o
singura
directie

Cheie Cheie de
etansare

Garnitura de
cauciuc

Ventil de
unica
folosinta

 
Functia unei supape de o singura
directie

 

Materialul de injectare care intră în
camera supapei cu bilă, împinge
mingea de întoarcere spre capătul
camerei. După injectare presiunea
reziduală sau arcul împinge bilele
de întoarcere înapoi pe scaun și
oprește pierderea nedorită a
materialului.

 
 
Forma de livrare  
Cu cap conic KÖSTER One Day Site Packer 13

x 90 mm
 KÖSTER One Day Site Packer 13

x 120 mm
Cu montaj cap plat  
 KÖSTER One Day Site Packer 13

x 90 mm

 KÖSTER One Day Site Packer 13
x 120 mm

Domenii de Aplicare
KÖSTER Superpackers sunt adecvate pentru injectiile fisurilor si
pentru injectiile de zona utilizand echipamente de injectie sub presiune.

Aplicare
Gaurile sunt în general forate cu o distanță de 10 - 15 cm, în funcție de
grosimea substratului și geometria fisurii. După forarea unei găuri cu
diametrul adecvat, KÖSTER Superpacker este instalat cu o adâncime
de cel puțin 5 cm în gaura. Garnitura packerelui este strânsă prin
rotirea părții hexagonale a dispozitivului acestuia în sensul acelor de
ceasornic mai întâi cu mâna și apoi prin utilizarea unei chei până când
packerul este fixat ferm în gaură. Prin rotirea cheii hexagonale,
garnitura de cauciuc este împinsă pe flanșa în formă de con din
secțiunea garniturii și presată pe pereții orificiului găurit astfel încât să
se obțină o etanșare strânsă. Injecția este apoi efectuată.
După ce materialul sa întărit, cheia poate fi îndepărtată și gaura forata
sigilată cu KÖSTER KB-Fix 5.

Curatare
KÖSTER Superpackers nu se pot reutiliza

Impachetare
IN 919 001 piesă

Depozitare
Cand se depoziteaza in loc uscat si racoros nu au limita de stocare.

Produse inrudite
KÖSTER IN 1 - Spumă poliuretanică
rigidă de injecţie

Numar articol IN 110

KÖSTER 2 IN 1 - Spumă şi răşină
poliuretanică elastică pentru injecţii

Numar articol IN 201

KÖSTER IN 2 - Răşină poliuretanică
elastică pentru injecţii

Numar articol IN 220

KÖSTER KB-Pox IN Numar articol IN 231
KÖSTER IN 4 - Răsină poliuretanică fină Numar articol IN 240
KÖSTER IN 5 - Răşină poliuretanică
elastică pentru injecţii

Numar articol IN 250

KÖSTER IN 7 - Spumă poliuretanică
elastică pentru injecţii

Numar articol IN 270

KÖSTER Injection Barrier - Barieră
injecție

Numar articol IN 501 025

KÖSTER Superpacker Numar articol IN 915 001
KÖSTER Mautrol 2C - Mautrol
Bicomponent

Numar articol M 261

KÖSTER Mautrol Flex 2C - Mautrol Flex
Bicomponent

Numar articol M 262 020
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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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