
MC-Fastpack SewerInject
Snel-schuimende
injectiehars

Voorbereidende maatregelen
Voor de injectie is een onderzoek van het bouw-
werk resp. de ondichtheden volgens de stand en
regels van de techniek door te voeren en in een
injectieconcept vast te leggen. Er mogen alleen
injectiepackers worden gebruikt met een voldoen-
de grote doorstroom opening en een geringe
weerstandsdruk (b.v. MC-Hammerpacker LP 12).

Mengen
MC-Fastpack SewerInject bestaat uit twee
componenten: component A (stam) en
component B (verharder). De componenten 
worden gemengd met een in de levering
inbegrepen statische mixer. Gebruik voor het
mengen uitsluitend de daarvoor bedoelde
statische mixers.

Injectie
De injectie vindt plaats via een pneumatisch aan-
gedreven doseerapparaat voor tweekamercartou-
chen, die voldoende drukvermogen genereert
(MC-Fastpack Power-Tool). MC-Fastpack
SewerInject schuimt beperkt op tot een hardela-
stisch, geslotencellig schuim. Een na-injectie na
uitharding van het materiaal is niet mogelijk.

Bij constructietemperaturen onder + 6 °C is de
verwerking van MC-Fastpack SewerInject 
ontoelaatbaar. De inhoud van de cartouche moet
snel en in één arbeidsgang worden geïnjecteerd.
De injectie mag door de hoge reactiviteit van het
materiaal niet onderbroken worden. Het materiaal
kan zich anders terug drukken in de cartouche en
schade aan de cartouche en / of pneumatisch
aangedreven doseerapparaat veroorzaken.

Gereedschapsreiniging
Binnen de verwerkingstijd kunnen restanten hars
met MC-Verdunning PU worden verwijderd. Aan-
of uitgereageerd materiaal kan men enkel 
mechanisch verwijderen.

Bijzondere richtlijnen
Cartouchen dienen direct volledig te worden leeg-
gemaakt en kunnen niet aangebroken worden
bewaard.

Veiligheidsaanwijzingen
Bij de verwerking zijn geschikte beschermende
handschoenen, beschermende kleding en
bescherming voor de ogen / het gezicht te dragen.
Let u op de gevarenaanduidingen en de
veiligheidsaanbevelingen op de etiketten en de
veiligheidsinformatiebladen. GISCODE: PU40

Producteigenschappen

Toepassingsgebieden

• Tijdelijke afdichting van scheuren, voegen en holle ruimten van bouwwerken onder droge,
watervoerende en drukwatervoerende omstandigheden

• Stoppen van waterdoorbraken
• Afdichten van dam- en slibwanden e.d. in het grondwater
• Afdichting van leiding- en liner verbindingen naar de rioolputten
• Afdichtende injectie van lekkages bij schachtringvoegen, buisdoorvoeringen en mofverbindingen
• Vullen van holle ruimten
• REACH-beoordeelde injectiescenario's: Inhalatie periodiek, verwerking, watercontact continue

• Laagviskeuze duromeerhars op polyurethaanbasis
• Korte reactietijd
• Schuimt zonder watercontact op
• Volumetoename tijdens de reactie
• Gelijkmatige poriënverdeling (geslotencellig)

Verwerkingsrichtlijnen
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Kenmerk Eenheid Waarde* Opmerkingen

Mengverhouding volume-delen 1 : 1 component A : component B

Dichtheid g/cm3 ca. 1,13 DIN EN ISO 2811-1
bij + 20 °C en 50 % 
relatieve luchtvochtigheid

Verwerkingsvoorwaarden °C > +6 Lucht- / ondergrond- en
materiaaltemperatuur

Viscositeit mPa·s ca. 1.400 component A
ca. 230 component B

Verwerkingstijd s ca. 30 bij + 20 °C en 50 % 
relatieve luchtvochtigheid

Druksterkte** N/mm2 ca. 0,5 DIN EN 196 T1

Volumevergroting 10 - 20-keer afhankelijk van de tegendruk
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Technische eigenschappen MC-Fastpack SewerInject

Productkenmerken MC-Fastpack SewerInject

Kleur bruin

Levering Tweekamercartouche à 400 ml
in doos (8 stuks) met 10 statische mixers

Gereedschaps- MC-Verdunning PU
reinigingsmiddel Onder geen beding mag er water of een waterhoudend reinigingsmiddel 

worden gebruikt!

Opslag De ongeopende originele verpakking is in een droge omgeving bij 
temperaturen tussen + 10 °C en + 25 °C minimaal 1 jaar houdbaar. Voor 
het transport gelden dezelfde voorwaarden.

Verpakkings- De verpakking volledig leegmaken. Raadpleeg hiervoor ons informatieblad
voor verpakkingsvoorschriften „Het MC-afvalverwerkingsconcept voor
leeggemaakte transport- en verkoopsverpakkingen“. Dit sturen wij u op
aanvraag graag toe.

* Alle technische waarden zijn, voor zover niet anders vermeld, bij + 23 °C en 50 % relatieve
luchtvochtigheid vastgesteld.

** Zonder druk- en temperatuurinvloed van grondwater

Opmerking: De in dit informatieblad verschafte informatie stemt naar beste weten overeen met onze ervaring, maar is echter geheel vrijblijvend.
Deze informatie moet op de desbetreffende bouwobjecten, gebruiksdoeleinden en de unieke plaatselijke eisen worden afgestemd. Dit vooropge-
steld, staan wij in voor de juistheid van de gegevens binnen het raamwerk van onze verkoop- en leveringsvoorwaarden. Aanbevelingen van onze
medewerkers die afwijken van de in dit informatieblad verschafte informatie, zijn slechts bindend indien ze schriftelijk door ons zijn bevestigd. De
algemeen erkende technische regels dienen in ieder geval te worden nageleefd. 

Uitgave 07/16. Dit drukschrift is technisch bewerkt. Bestaande uitgaven zijn ongeldig en mogen niet langer worden gebruikt.
Deze uitgave vervalt bij een technisch bewerkte heruitgave. 
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