
MC-Injekt 2133 flex
Hydrofoob waterreactief geslotencellig elastomeerschuim
voor duurzaam afdichtende injectiemaatregelen

Productomschrijving
MC-Injekt 2133 flex is een één-componenten,
hydrophoob injectiehars, dat met water of vochtig-
heid tot een elastisch, duurzaam en waterdicht
schuimlichaam uitreageerd. Het kan worden geïn-
jecteerd in beton en metselwerk als ook in geberg-
te en gebouwen met of zonder waterbelasting.

Voorbereidende maatregelen
MC-Injekt 2133 flex heeft water nodig als reactie
partner. Droge ondergronden vereisen een voorin-
jectie met water. Daarmee wordt gelijktijdig de
injecteerbaarheid en de structuur van de gebou-
wen en de ondergrond getest. Een injectieconcept
is op basis van de DIN EN 12715 vast te leggen.

Injectiepackers
Voor de injectie dienen geschikte Packers (bijv.
MC-Injectiepacker DS 14) met een voldoende
doorgangsopening (≥ 1,5 mm) te worden
geplaatst.

Injectie
De Injectie van de MC-Injekt 2133 flex gebeurt
met een 1-Componentenpomp (bijv. de MC-I 510),
die voldoende druk en doorstroomsnelheid gene-
reert. Met ondergrond- / bouwdeeltemperaturen
onder + 6 °C is de verwerking van MC-Injekt 2133
flex ontoelaatbaar.

Gereedschapsreiniging
Bij langere werkonderbrekingen dient de injectie-
pomp grondig met MC-Verdunning PU te worden
gespoeld om schuimvorming in contact met lucht-
vochtigheid te vermijden. Het wordt aanbevolen
om de pomp daarna in de olie te zetten. Voor
meer informatie verwijzen wij u naar de bedie-
ningshandleiding. Aan- of uitgereageerd materiaal
kan men enkel mechanisch verwijderen.

Producteigenschappen

Toepassingsgebieden

• Duurzame afdichtende injectie voor watervoerende scheuren en tussenruimtes vanaf 0,3 - 0,5 mm
• Afdichten van gebergte, grond en gebouwen in en rondom de bouwput, tunnelbouw

en hoog-, laag-, en constructiebouw
• Elastisch afdichten en vullen van holle ruimten in gebouwen onder droge- en watervoerende

omstandigheden
• Afdichten van holle ruimten en scheuren in metselwerk
• Oppervlakteafdichting van contactoppervlakken tussen membranen en bouwconstructies

• Eén-componenten elastomeerhars op MDI Basis
• Eenvoudige verwerking
• Hydrofoob waterreactief
• Zeer goede injecteerbaarheid door "Surf effect"
• Geslotencellig
• Zeer elastisch
• Ftalaat weekmaker vrij
• Grondwaterhygiënisch onschadelijk

Verwerkingsrichtlijnen
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Kenmerk Eenheid Waarde* Opmerkingen

Dichtheid kg/dm3 ca. 1,03 DIN 53 479

Viscositeit mPa·s ca. 800 DIN EN ISO 3219 

Injectieviscositeit met water mPa·s ca. 260 DIN EN ISO 3219

Vrije rek % 66 DIN 53455

Rek bij breuk % 21 - 39 DIN 12618-2

Hechttreksterkte N/mm² ca. 0,75 DIN EN 12618-1
Beton droog / nat

Volumetoename % 1000 Vrij schuimend

Schuim start / einde Sec 30/180 Beginnend in contact met water

Minimale waterbehoefte % 1,3

Toepassingstemperatuur °C +6 tot +35 Lucht-, ondergrond- en
materiaaltemperatuur

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 09/15. 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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Technische eigenschappen MC-Injekt 2133 flex

Productkenmerken MC-Injekt 2133 flex

Kleur geel

Levering verpakking van 10 l en 20 l

Gereedschapsreinigingsmiddel MC-Verdunning PU
In geen geval water of waterhoudende reinigingsmiddelen gebruiken

Opslag De ongeopende originele verpakking is in een droge omgeving bij
temperaturen tussen + 5 °C en + 25 °C ten minste in één jaar
houdbaar. Dezelfde voorwaarden gelden voor het transport.

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

Veiligheidsaanwijzingen
Let u op de gevarenaanduidingen en de richtlijnen op de etiketten en de veiligheidsbladen.
GISCODE: PU40

* Alle technische waarden zijn bij een temperatuur van 20 °C en 50 % relatieve luchtvochtigheid bepaald.


