Injeksjonspumper

WEBAC IP 2K-F1
®

Die WEBAC IP 2K-F1 er en trykkluftdrevet 2K-dobbeltstempelpumpe
til bearbeiding av WEBAC akrylatgelé. Den store doseringsnøyaktigheten
og det spesielle blandehodet muliggjør et sikkert arbeid.
®

Bruksområder

• Slørinjeksjon
• Gelering inne i bygningsmassen
• Senere horisontalsperre
• Byggegrunninjeksjon
• Bakkestabilisering

Brukes for

• Injeksjonsgelé

Egenskaper

• Blandingsforhold 1 : 1
• Byggeplassdyktig, robust konstruksjon

Injeksjonspumper

• Regulerbart trykk
• Høy doseringsnøyaktighet
• Pneumatisk betjent

WEBAC-Chemie GmbH
Fahrenberg 22
22885 Barsbüttel
Tyskland
tel. +49 40 67057- 0
faks +49 40 6703227
info@webac.de
www.webac.de
WEBAC Norge AS
Døvleveien 39
3170 Sem
tel. +47 33 3699- 00
post@webac.no
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• Rustfritt stålpumpe
• Høy transportkapasitet
• Separat spylepumpe
• Lett rengjøring
• Vedlikeholdsvennlig
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Denne Tekniske informasjonen skal informere deg uforbindtlig om de kunnskaper vi har for tiden, de opplysninger som våre medarbeidere gir om dette er også uforbindtlige. Da vi ikke
kjenner til de nøyaktige kjemiske, tekniske og fysikalske betingelsene for den konkrete bruken, befrir disse angivelsene ikke brukeren fra en egen kontroll av produktene hhv. prosessen
med hensyn til om de er egnet for den planlagte bruken, og er derfor ingen forsikring om de er egnet for et bestemt formål. Brukeren er ansvarlig for at forskrifter og pålegg overholdes
ved bruk. © WEBAC-Chemie GmbH. Utgave 03/17
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Injeksjonspumper

WEBAC IP 2K-F1
®

Tekniske parameter
Pumpeoppbygning

Understell

Verdier

Trykkmultiplikator

ca. 25 : 1

Manometer/spylepumpe
Maks. transportmengde
ved fri gjennomstrømning Manometer materialepumpe

ca. 14 l/min

Transportmengde pr. dobbeltslag

ca. 80 cm3

Maks. luftinngangstrykk/
sikkerhetsventil

8 bar

Høyeste tillatte driftstrykk

200 bar

Luftbehov

Luft forsyning
Luftmotor
(materialepumpe)

ca. 300 – 400 l/min

Maks. materialtemperatur

Materialepumpe
Komponente B

ca. 80 °C

Mål (LxBxH)

Materialepumpe
Komponente A

ca. 55x 50 x100 cm

Vekt

WEBAC-Chemie GmbH
Fahrenberg 22
22885 Barsbüttel
Tyskland
tel. +49 40 67057- 0
faks +49 40 6703227
info@webac.de
www.webac.de

ca. 47 kg

Spylepumpe

Betjening

www.webac.no

Lagring

Opplysninger om drift av injeksjonspumpen
finnes i håndboken.
Materiale
trykkindikator
Komponente
A
Rengjøring
Materiale av injeksjonspumpen med vann
• Rengjøring

trykkindikator
• Nøyaktigere
Komponente
B opplysninger fi nnes i veiledningen

Injeksjonspumper

Injeksjonspumper

WEBAC Norge AS
Døvleveien 39
3170 Sem
tel. +47 33 3699- 00
post@webac.no

• Injeksjonspumpen skal alltid lagres oppreist.
• Ved lengre driftspauser skal det rengjorte
pumpesystemet fylles med hydraulikkolje
(vannfri).
HD slange
5 m, blå

2 min

for pumpen

Sugeslange
Komponente A

Glidekobling
Pisk, V4A
(rustfritt
stål)

Sugeslange
Komponente B

HD slange
(høytrykk)
5 m, V4A
(rustfritt stål)
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Spesial blandehode
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Teknisk datablad
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Sugeslange
vann
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Injeksjonspumper

WEBAC IP 2K-F1
®

Tekniske parameter

Verdier

Trykkmultiplikator

ca. 25 : 1

Maks. transportmengde
ved fri gjennomstrømning

ca. 14 l/min

Transportmengde pr. dobbeltslag

ca. 80 cm3

Maks. luftinngangstrykk/
sikkerhetsventil

8 bar

Høyeste tillatte driftstrykk

200 bar

Luftbehov

ca. 300 – 400 l/min

Maks. materialtemperatur

ca. 80 °C

Mål (LxBxH)

ca. 55x 50 x100 cm

Vekt

WEBAC-Chemie GmbH
Fahrenberg 22
22885 Barsbüttel
Tyskland
tel. +49 40 67057- 0
faks +49 40 6703227
info@webac.de
www.webac.de

ca. 47 kg

Injeksjonspumper

WEBAC Norge AS
Døvleveien 39
3170 Sem
tel. +47 33 3699- 00
post@webac.no

Betjening

Lagring

Opplysninger om drift av injeksjonspumpen
finnes i håndboken.

Rengjøring
• Rengjøring av injeksjonspumpen med vann

www.webac.no

• Injeksjonspumpen skal alltid lagres oppreist.
• Ved lengre driftspauser skal det rengjorte
pumpesystemet fylles med hydraulikkolje
(vannfri).
2 min

• Nøyaktigere opplysninger finnes i veiledningen
for pumpen
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Injeksjonspumper

WEBAC IP 2K-F1

Arbeitsschutz S. 242
REACH S. 244
EPD S. 246

®

Tekniske parameter
Oversikt:
Pumper og deres bruksområder
Trykkmultiplikator

WEBAC IP EasyPro
Høyeste tillatte driftstrykk

Bakkestabilisering

Kanalsanering

Tetting av
byggegroper

Bevaring av
kulturminner

Fugetetting

ca. 80 °C

®

WEBAC HP 250
Mål (LxBxH)

Injeksjonspumper

2K-pumpe

8 bar

ca. 300 – 400 l/min

®

WEBAC HP 100
Maks. materialtemperatur

ca. 55x 50 x100 cm

®

WEBAC HEP 1001

WEBAC-Chemie GmbH
Fahrenberg 22
22885 Barsbüttel
Tyskland
tel. +49 40 67057- 0
faks +49 40 6703227
info@webac.de
www.webac.de

ca. 47 kg

®

WEBAC Norge AS
Døvleveien 39
3170 Sem
tel. +47 33 3699- 00
post@webac.no

WEBAC IP 2K-F1
®

WEBAC IP 2K-F2
®

WEBAC HP 50 2K
®

Betjening

Lagring

Opplysninger om drift av injeksjonspumpen
finnes i håndboken.

Arbeidsvern

Ved bearbeiding av dette produktet skal vernefor
skriftene
fra næringsmessige yrkesforbund og sik
Rengjøring
kerhetsdatabladene fra WEBAC følges. Sikkerhets
• Rengjøring av injeksjonspumpen med vann
databladene iht. forordning (EF) nr. 1907/2006
•
Nøyaktigere
opplysninger
finnes
i veiledningen
(REACH)
må være
tilgjengelig
for alle
personer
for
pumpen
som er ansvarlige for arbeidssikkerhet, helsevern
og håndtering av materialene. Flere opplysninger
se separat henvisningsark „Arbeidsvern“ i produkt
katalogen fra WEBAC eller på webac-grouts.com.

www.webac.no

• Injeksjonspumpen skal alltid lagres oppreist.
• Ved lengre driftspauser skal det rengjorte
Deponering
pumpesystemet fylles med hydraulikkolje
Opplysninger
(vannfri). om deponering er oppført i sikker
hetsdatabladene.
2 min
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Teknisk datablad
s. 4/4

ca. 80 cm3

Injeksjonspumper

1K-pumpe

WEBAC IP 1K-F3
Luftbehov
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ca. 14 l/min

200 bar

®

Vekt

Revnesanering

Maks. luftinngangstrykk/
sikkerhetsventil

Byggverkspakking

Transportmengde pr. dobbeltslag

Gel injeksjon
(Slørinjeksjon)

ca. 25 : 1
Murverkstetting

Maks. transportmengde
ved fri gjennomstrømning

Verdier
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