
MC-I 700
2-componenten hogedruk injectiepomp met
afzonderlijke spoelpomp

Voorgeschreven gebruik
De MC-I 700 is geschikt voor de injectie van 2-
componentige injectiematerialen in een standaard
mengverhouding van 1:1 volumedelen. Indien
gewenst kan de spoelpomp als 1-componenten
injectiepomp worden gebruikt. De modulaire
opbouw van de injectiepomp maakt een onafhan-
kelijk gebruik van beide pompen mogelijk.

De afzonderlijke componenten van het injectiema-
teriaal worden afzonderlijk via hogedrukslangen
opgevoerd naar de mengkop en daarin homogeen
gemengd. Afhankelijk van de viscositeit van het
injectiemateriaal kan het mengtraject worden
gekozen (zie tabel „Technische informatie“).
Informatie over mengverhoudingen, verwerkings-
voorwaarden, verwerkingstijden en veiligheids-
maatregelen die men terugvindt op het technische
informatieblad dienen absoluut in acht te worden
genomen.

De aanvoerzuigers van de 2-componenten unit
worden synchroon aangedreven door een centrale
luchtmoter. De opvoersnelheid wordt beïnvloed
door de lengte en de diameter van de slang, opvo-
erhoogte, de lengte en de uitrusting van de meng-
buis en de eigenschappen van het injectiemate-
riaal.

De ingangsluchtdruk van de luchtmotor mag 8 bar
niet overschrijden! De pomp kan worden aange-
dreven met droge, olievrije of oliehoudende pers-
lucht. Belangrijk: Na gebruik met oliehoudende
perslucht moet steeds oliehoudende perslucht
worden gebruikt!

Voor iedere ingebruikname moet de volume-
inhoud van de 2-componenten opvoerunit worden
gecontroleerd / gelijk gemaakt. De mengverhou-
ding moet regelmatig worden gecontroleerd. De
werking van ventielen en dichtingen moet worden
gecontroleerd. De toevoeging van antivriesmiddel
aan de perslucht is normaal enkel alleen nodig bij
een luchtvochtigheid > 70 %. Het antivriesmiddel
(b.v. Glycoshell) moet op een toevoeging van 1
druppel per 8 arbeidsslagen (dubbele slagen van
de cylinders) worden ingesteld. De werking van de
antivries unit en van de waterafscheider van de
luchtmoter moet dagelijks worden gecontroleerd.

De MC-I 700 is voorzien van een onafhankelijk
werkende spoelpomp. Deze heeft het vermogen
van een 1-component hogedrukpomp en behaalt
zo steeds een optimale spoeling. De 1K-pomp kan
afzonderlijk worden ingezet voor de injectie van
geschikte producten. Harsen die uit meerdere
componenten bestaan moeten daarom vooraf wor-
den gemengd en in een afzonderlijk vat worden
klaargezet, waaruit ze kunnen worden aangezo-
gen.

Voor langere werkonderbrekingen resp. na het
beëindigen van de injectiewerkzaamheden moet
de MC-I 700 grondig worden gereinigd en onder-
houden. Normaal wordt hiervoor een op het injec-
tiemateriaal afgestemd reinigingsmiddel gebruikt.
Na de grondige reiniging moet een conserverende
olie door de pomp worden gespoeld, zodat alle
opvoerdelen van de pomp ermee worden ges-
meerd. Dit geldt ook voor de spoelpomp.

Producteigenschappen

Toepassingsgebieden

• Doseren, mengen en injecteren van reactieharsen met een bijna gelijke viscositeit van de
afzonderlijke componenten

• Gecombineerde voorinjectie van waterstoppend elastomeerschuim over de 1K-pomp en
hoofdinjectie via de 2K-pomp zonder omslachtige materiaalwissel

• Krachtige, luchtdrukaangedreven hogedrukpomp
• Compacte constructie, verrijdbaar
• Compleet met hogedrukslangen en mengkop
• Efficiënte roostermengtechniek, optioneel te verwijderen voor hoog viskeus injectiemateriaal

Verwerkingsrichtlijnen

�

MC-Bouwchemie Müller GmbH & Co. KG • Het Eek 9b • 4004 LM Tiel • Nederland
Tel. +31-(0)344- 633700 • Fax: +31 (0) 344-633410 • info@mc-bouwchemie.com • www.mc-bouwchemie.nl



Kenmerk Eenheid Waarde Opmerking

Gewicht kg ca. 50

Afmetingen (hoogte, breedte, lengte) cm 55/50/100

Informatie over de 2-componenten pompunit

Bedrijfsdruk (maximaal) bar 200

Opvoersnelheid (maximale, vrije uitloop l/min ca. 14
aan de pomp)

Transmissieverhouding 1 : 25

Mengverhouding Volume-delen 1 : 1

Ingangsluchtdruk (maximaal) bar 8

Luchtverbruik (minstens) l/min 500
l/Hub 18,5

Aantal mengroosterelementen per mengbuis stuks 10
Benodigd aantal mengbuizen:
voor MC-Injekt GL-95 e.a. stuks 1
voor MC-Injekt 2700 e.a. stuks 2
voor MC-Injekt 2300 top stuks 2

Informatie over de spoelpomp

Bedrijfsdruk (maximaal) bar 264

Opvoersnelheid (maximale, vrije uitloop l/min ca. 3,0
aan de pomp)

Transmissieverhouding 1 : 33

Materiaalslangen stuks 3 7,5 m hogedrukslang - paar
ø 4 mm voor 2K-pomp 7,5
m hogedrukslang ø 4 mm
voor 1K-pomp

Aanzuigslangen stuks 3

Schuifkoppelingen stuks 2 voor 2K-pomp en
MC-Stahlpacker 18/300

Kegelkoppelingen stuks 2 Voor 1K-pomp 
MC-Injektionspacker/ 
MC-Klebepacker

�

Technische specificaties MC-I 700

Veiligheidsaanwijzingen
De MC-I 700 is een hogedrukpomp met injectiedrukken tot 200 bar aan de 2-componenten opvoerunit
en tot 264 bar aan de spoelpomp. Voor de ingebruikname van de pomp moet de gebruiksaanwijzing
aandachtig worden doorgelezen. De gebruiksaanwijzing moet op de werkplek aanwezig zijn. In het bij-
zonder mag de injectiestraal nooit naar personen gericht worden. Alle aanwezige personen moeten een
veiligheidsuitrusting dragen, zoals veiligheidsbril of vizier, veiligheidskleding en handschoenen.
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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 11/16. Dit drukschrift is technisch bewerkt. Bestaande uitgaven zijn ongeldig en mogen niet langer worden gebruikt.
Deze uitgave vervalt bij een technisch bewerkte heruitgave. 


