
MC-Montan Injekt CB
Injectiehars voor versteviging en afdichting van berggebieden
en grond alsook voor het stabiliseren en liften van vloerplaten

Productbeschrijving
MC-Montan Injekt CB is een twee-componenten
Organo-Mineraal-Hars, die tot een vast,
waterdicht harslichaam uitreageerd. De
injectiehars kan met of zonder waterdruk in de
constructie of in de grond worden geïnjecteerd. De
hars verdringt het aanwezige water en schuimt in
contact met water niet op.

Voorbereidende maatregelen
Voor de injectie moet de injecteerbaarheid van het
gesteente of de constructie worden onderzocht en
volgens de stand en regels van de techniek in een
injectieconcept worden vastgelegd.

Injectiepacker / Injectielansen
Voor de injectie dienen geschikte injectiepackers
of injectielansen met een voldoende binnen-
diameter van > 4 mm te worden geplaatst.
Plaatsing en de diepte van de packer of lans zijn
afhankelijk van het geotechnische rapport.

Mengen van de componenten
Het mengen van de beiden componenten gebeurt
tijdens de verwerking in de mengkop van de 2-
componenten injectiepomp. De vereiste lengte van
de spiraalmenger is 30 cm.

Injectie
De Injectie vindt plaats met een 2-
componenten injectiepomp, met voldoende
druk en capaciteit (b.v. MC-I 700).

Men dient injectiepackers te gebruiken, die de
injectiedruk van de pomp kunnen weerstaan, b.v.
MC-Injektionspacker LS 18. Deze hoge druk
packer vereissen boorgaten met een diameter van
18 mm . Deze kunnen met Slaglansen van 18 mm
binnen-diameter worden gecombineerd.

Bij grond- en bouwdeeltemperaturen onder + 6 °C
moet de verwerking van MC-Montan Injekt CB
worden uitgesteld. 

Gereedschapsreiniging
Bij kortere werkonderbrekingen kan de mengkop
helemaal met component A worden gevuld. Bij
langere werkonderbrekingen dient de injectiepomp
intensief te worden greinigd. Voor de reiniging van
de componenten zijde A kan water worden
gebruikt. Voor de reiniging van de componenten
zijde B moet MC-Reinigingsmiddel U worden
gebruikt. De reinigingsmiddelen mogen alleen
gescheiden van elkaar worden gebruikt. Verder
gelden de algemene voorschriften in de
gebruiksaanwijzing van de desbetreffende pomp.

Producteigenschappen

Toepassingsgebieden

• Afdichten en verstevigen van spleten en holle ruimtes in berggebieden, rotsoppervlakte, vloeren
• Verhoging van de draagkracht van de bouwgrond onder vloerplaten en fundamenten
• Gecontroleerd liften van vloerplaten en fundamenten in constructies
• Gecontroleerd liften van rijbaan platen conform ZTV BEB Stb
• Afdichten en versterken van holle ruimtes en scheuren in bouwwerken van beton of metselwerk
• Afdichten van naden in betonbouwwerken

• Snel uithardende, 2-componenten Organo-Mineraal-Hars
• Waterafstotend
• Niet schuimend
• Hoge druk- en treksterkte
• Brandvertragend
• Grondwater-hygiënisch onschadelijk

Verwerkingsrichtlijnen
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Kenmerk Eenheid Waarde* Opmerkingen

Mengverhouding Volumedelen 1 : 1 component A : component B
Gewichtsdelen 100 : 77,5 component A : component B

Dichtheid kg/dm³ 1,3 DIN 53 479

Viscositeit mPa∙s ca. 380 DIN 53 018

Druksterkte N/mm² ca. 30 ± 5 DIN EN 196 T1

Shore-A-hardheid ca. 70 ISO 868

Verwerkingstijd minuten ca. 1

Verhardingstijd minuten ca. 3

Verwerkingsvoorwaarden °C + 6 - + 45 Temperatuur rotsoppervlakte/
bouwgrond en lucht

+ 6 - + 30 Materiaaltemperatuur
% ≤ 85 Relatieve luchtvochtigheid
K 3 Boven het dauwpunt
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Technische eigenschappen MC-Montan Injekt CB

Productkenmerken MC-Montan Injekt CB

Gereedschapsreiniging Binnen de verwerkingstijd kunnen alle werkende onderdelen gescheiden
per component worden gespoelt. Component A met water, component B
met MC-Reinigingsmiddel U. Aan- of uitgereageerd materiaal is alleen
mechanisch te verwijderen.

Kleur component A: geelachtig
component B: bruin
mengsel: beige

Levering Kan met 25 l, 1000 l IBC-container component A
Kan met 25 l, 1000 l IBC-container component B

Opslag De ongeopende originele verpakking is in een droge omgeving bij
temperaturen tussen + 10 °C en + 25 °C ten minste één jaar
houdbaar. Dit geldt ook voor het transport!

Verpakkingsafvalverwerking 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 werden bij 20 °C en 50 % relatieve luchtvochtigheid vastgesteld.

Veiligheidsaanwijzingen
Let u op de gevarenaanduidingen en veiligheidsaanbevelingen op de etiketten en de 
veiligheidsinformatiebladen. GISCODE: PU40
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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 09/16. Dit drukschrift is technisch bewerkt. Bestaande uitgaven zijn ongeldig en mogen niet langer worden gebruikt.
Deze uitgave vervalt bij een technisch bewerkte heruitgave. 


