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KRISTÁLYOS VÍZZÁRÓ INJEKTÁLÓ HABARCS 

 

 

JELLEMZŐ ALKALMAZÁSI UTASÍTÁSOK 

 
1. LÉPÉS: Készítse elő a repedést a javító 
anyag felviteléhez: vágja ki egy kb. 19-25 mm 
széles horony két szélét a repedés teljes 
hosszán. A javító anyag kipattogzásának 
elkerülése érdekében a vágást fordított V vagy 
U alakban készítse el. 

 
2. LÉPÉS: Távolítsa el a betont a repedést 
területéről a vágás szélességének megfelelő 
mélységben, vagy 50%-kal mélyebben (pl. 1”- 
os szélességű vágásnál 38 mm /1,5”/ mély 
csatorna vágható ki). 

 
3. LÉPÉS: Tisztítsa ki a vágási csatornát nagy 
(legalább 3000 psi) nyomású vízzel. 

 
4. LÉPÉS: Fúrjon lyukakat az injektáló csövek 
fogadására. A lyukak átmérőjét és mélységét 
az alkalmazott injektáló cső típusa és 
kialakítása határozza meg. A lyukakat 
egymástól 25-38 cm távolságra fúrja ki. 

 
5. LÉPÉS: Helyezze el, és rögzítse az injektáló 
csöveket. 

 
 
 

 
6. LÉPÉS: Töltse ki a csatorna alját és az 
injektáló csövek körüli területet részlegesen 
PENEPLUG® anyaggal úgy, hogy a kifolyó víz 
csak az injektáló csöveken tudjon átfolyni. 

 

 

7. LÉPÉS: Vigyen fel ecsettel PENETRON® 
iszapot a PENEPLUG® anyagra a csatorna 
maradék látható felületein, valamint 7-15 cm-re 
a csatorna két oldalán. 

 
8. LÉPÉS: Amikor a PENETRON® iszap már 
érintésre megszáradt, de még zöld, töltse ki a 
csatorna fennmaradó részét PENECRETE 
MORTAR™ anyaggal. 
A tömörség és az üregek eltávolítása 
érdekében a PENECRETE MORTAR™ 
anyagot egy fahasábbal és kalapáccsal 
dolgozza be a csatornába. 
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9. LÉPÉS: Várja meg, amíg 2-3 nap alatt a 
PENETRON®/PENECRETE MORTAR™/PENEPLUG® 
teljesen megköt és megszárad. Ezalatt víz folyhat ki az 
injektáló csöveken keresztül. 

 
 
 
 
 
 
 

A PENETRON® TELJES MEGSZILÁRDULÁSA UTÁN (2-3 NAP MÚLVA): 

 
10. LÉPÉS: Kezdje a PENETRON INJECT™ injektálását a 
legalacsonyabb injektáló csőből. A pumpálást addig 
végezze, amíg a PENETRON INJECT™ el nem kezd 
kifolyni a soron következő legmagasabb injektáló csőből, 
vagy amíg a nyomás el nem kezd emelkedni (maximális 
nyomás: 5 bar). Zárja el az első injektáló csövet, és kezdje 
el a feltöltést a második csőből. Ezt a sorrendet kövesse a 
repedés teljes hosszának feltöltéséhez. 

 
 
 

11. LÉPÉS: Hagyja érlelni és megkötni a PENETRON 
INJECT™ anyagot legalább 2 napig. Ha ezután a 
szemrevételezéses vizsgálat szerint minden szivárgás 
megszűnt, az injektáló csövek kioldhatók és kivehetők. 

 

12. LÉPÉS: Az injektáló csövek után maradó lyukakat 
száraz PENECRETE MORTAR™ anyaggal tömítse. A 
PENECRETE MORTAR™ anyagot ékkel dolgozza be a 
lyukakba. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

A ICS PENETRON INTERNATIONAL LTD. garantálja, hogy az általa gyártott 
termékek mentesek az anyaghibáktól, megfelelnek a keverési előírásoknak, és 
minden összetevőt a megfelelő arányban tartalmaznak. AZ ICS PENETRON 
INTERNATIONAL LTD NEM VÁLLAL GARANCIÁT ARRA, HOGY TERMÉK A 
KÍVÁNT CÉLRA ALKALMAS. JELEN GARANCIA HELYETTESÍT MINDEN 
TOVÁBBI BELEÉRTETT VAGY KIFEJEZETT GARANCIÁT. 

A felhasználó felelőssége annak meghatározása, hogy a termék megfelel-e az 
adott felhasználási célra, és minden ezzel kapcsolatos esetleges veszély és 
felelősség felmérése. 


