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Obszary stosowania 

 Iniekcja kurtynowa 
 Wzmacnianie i uszczelnianie 

gruntu 
 Przepony poziome 
 Uszczelnianie dylatacji 

 
Właściwości produktu 

 Trzyskładnikowy 
 Pęcznieje w kontakcie z wodą 
 Niska lepkość 
 Nieszkodliwy dla środowiska 
 Nie zawiera rozpuszczalników 

organicznych 
 
Po przereagowaniu 

 Bardzo rozciągliwy i mocny 
 Stabilny wymiarowo w gruncie 

i murze 
 Dobra odporność chemiczna 

na rozpuszczone kwasy i sole 
szkodliwe dla budowli 

 Nierozpuszczalny w wodzie  
i paliwach 

 Mrozoodporny i odporny na 
sole rozmrażające 

 
Certyfikaty, świadectwa badań 

 Ogólne dopuszczenie budow-
lane 

 Rekomendacja KTW - D1 
 Badanie reakcji na ogień B2 

 
 

Podłoże 

Usunąć luźne warstwy tynku, 
uszkodzone spoiny oraz ubytki 
muru uszczelnić zaprawą Dicht-
spachtel lub Rapidhärter. 
 
Przygotowanie mieszanki  

Mieszanie 
Stosować wyłącznie mieszadła z 
drewna lub stali V4 (nierdzewnej)! 
 
Przygotowanie mieszanki A  
│ krok 1: 
Składnik z utwardzaczem (kompo-
nent A2) należy wlać w całości do 
pojemnika z masą podstawową 

(komponent A1). Następnie wy-
mieszać masę przez ok. 3 minuty, 
przelać do innego pojemnika. 
 
Przygotowanie mieszanki B  
│ krok 2: 
Wlać komponent B do czystego 
pojemnika, którego wielkość od-
powiada ilości mieszanki A. Zaleca 
się używać w tym celu pojemnika 
Mixcan o pojemności 20 l (nr art. 
6875). Następnie wlać do kompo-
nentu B wodę wodociągową wy-
pełniając do tego samego poziomu 
co mieszanka A. Później wymie-
szać przez ok. 3 minuty. 
 

Dane techniczne produktu 

 Komp. A1 Komp. A2 Komp. B Mieszanka 
Gęstość (20 °C): 1,2 g/cm³ 0,95 g/cm³ 1,0 g/cm³  

Lepkość (12 °C):    10 mPa s 

Lepkość (23 °C):      6 mPa s 
Czas reakcji 
Granica płynięcia │ ciało stałe 

100 s │ 180 s (10°C) 
40 s │75 s (20°C) 

 
Właściwości produktu po przereagowaniu: 
Odporność na rozerwanie: 0,06 N/mm² 
Rozszerzenie przy rozerwaniu: 220 % 
Wodoszczelność: > 2 bar 
Wskazane wartości przedstawiają typowe właściwości produktu i nie należy ich uzna-
wać za wiążącą specyfikację wyrobu. 

Instrukcja Techniczna 
Numer artykułu 6873 

IG Acryl 3K 
Trzyskładnikowy, akrylowy żel iniekcyjny 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Posadzki/ściany 
wewnątrz/na 

zewnątrz 

 Proporcje 
mieszania 

 Składować w miejscu 
chłodnym i chronio-
nym przed mrozem / 

chronić przed 
wilgocią / zamykać 

pojemniki 

 Czas składowa-
nia 
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Powyższe wskazówki zostały zestawione w naszym dziale 
produkcji według najnowszego stanu wiedzy i techniki 
stosowania. Ponieważ rodzaje zastosowań i sposób 
użycia są poza naszą kontrolą, z treści tej instrukcji nie 
wynika żadna odpowiedzialność producenta. 
 
Wskazówki wykraczające poza zawartość tej instrukcji lub 
wskazówki różniące się od treści instrukcji wymagają 
pisemnego potwierdzenia przez zakład macierzysty. 
W każdym przypadku obowiązują nasze ogólne warunki 
handlowe. 
 
Z wydaniem niniejszej instrukcji technicznej poprzednie 
tracą swoją ważność. 

Aplikacja pompą dwukompo-
nentową │ krok 3: 
Gotowe do użycia mieszanki A i B 
aplikować za pomocą pompy dwu-
komponentowej w proporcji obję-
tościowej 1 : 1. 
Proporcje mieszania 

Mieszanka A (krok 1): 
Komp. A1 : Komp. A2 
16 : 1 części objętościowe 
 
Mieszanka B (krok 2): 
Komp. B : woda 
2 : 98 części wagowe 
 
Aplikacja pompą 2K (krok 3): 
Mieszanka A : Mieszanka B: 
1 : 1 części objętościowe 
 
Sposób stosowania 

Iniekcja pompą do materiałów 
dwuskładnikowych: 
Należy zapewnić odpowiedni 
przepływ objętościowy, tak aby 
składniki A i B zostały jednorodnie 
wymieszane w urządzeniu miesza-
jącym pompy do materiałów dwu-
składnikowych. 
Żel iniekcyjny wtłacza się zaczyna-
jąc od dolnego poziomu otworów  
i przechodząc w górę, tak długo aż 
materiał pojawi się w sąsiednich 
pakerach. 
Temperatura stosowania: 
Temperatura otaczającego powie-
trza i podłoża nie może być niższa 
od 5°C.  
Wskazówki wykonawcze 

Pakery można usunąć bezpośred-
nio po zżelowaniu. 
Otwory iniekcyjne oczyścić z żelu 
na głębokość ok. 10 cm i wypełnić 
np. zaczynem cementowym 
Bohrlochsuspension. 
Ciśnienie iniekcji należy dopaso-
wać do właściwości elementu bu-
dowlanego!  
Temperatura materiału i elementu 

budowlanego mają wpływ na 
szybkość reakcji. Wyższe tempe-
ratury przyspieszają, niższe spo-
walniają reakcję. 
Gotowe do użycia mieszanki nale-
ży zużyć tego samego dnia. 

Osobiste wyposażenie ochronne 

Odpowiednie rękawice nitrylowe, 
okulary ochronne, osłona chronią-
ca przed rozpryskami. 
Szczegółowe informacje znajdują 
się w naszym katalogu narzędzi. 

Możliwe produkty systemowe 

 Dichtspachtel (nr art. 0426) 
 Bohrlochsuspension  

(nr art. 0309, 0312) 
 Rapidhärter (nr art. 1010) 

 
Narzędzia, czyszczenie 

Pompa iniekcyjna do materiałów 
dwuskładnikowych, młotowiertarka 
do wiercenia otworów pod pakery. 
 
Pompa do materiałów dwu-
składnikowych: 
Czyścić wyłącznie wodą. W razie 
dłuższych przerw w pracy oraz po 
zakończeniu pracy dokładnie 
przepłukać pompę czystą wodą 
(min. 20 litrów). 
Resztki żelu usunąć mechanicznie 
z narzędzi bezpośrednio po pracy. 
Przed dłuższą przerwą w pracy 
cały system pompy należy wypeł-
nić olejem hydraulicznym. Prze-
strzegać instrukcji technicznej / 
instrukcji obsługi pompy! 

Uwagi 

Wszystkie wymienione wartości  
i zużycia określono w warunkach 
laboratoryjnych (20°C). 
Przy stosowaniu na placu budowy 
można uzyskać wartości nie-
znacznie różniące się od poda-
nych. 
 
 
 

Rodzaj opakowania, zużycie, 
składowanie 

Rodzaj opakowania:  
zestaw 22,95 kg 
Komponent A1:  
kanister plastikowy 21,5 kg 
Komponent A2:  
kanister plastikowy 1,05 kg 
Komponent B:  
kanister plastikowy w kartonie  
0,4 kg  
Mixcan do mieszanki B:  
kanister plastikowy 20 l  
Zużycie: 
Iniekcja kurtynowa: 
20 – 60 kg/m² 
(co odpowiada ok. 10 - 30 kg 
skoncentrowanego żelu) 
 
W celu dokładnego określenia 
zużycia należy wykonać próbne 
iniekcje na próbnych powierzch-
niach wybranych w reprezentatyw-
nych miejscach. 
 
Składowanie: 
W zamkniętych oryginalnych po-
jemnikach, przy składowaniu w 
miejscu chłodnym, ale zabezpie-
czonym przed mrozem, co naj-
mniej 12 miesięcy. 
Bezpieczeństwo, ochrona  
środowiska, usuwanie 

Bliższe informacje na temat bez-
pieczeństwa podczas transportu, 
składowania i stosowania oraz na 
temat usuwania i ochrony środowi-
ska znajdują się w aktualnej karcie 
charakterystyki produktu. 
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