Spesialvarer bygg

WEBAC Injeksjonsslange
®

WEBAC Injeksjonsslanger er i forbindelse med WEBAC
injeksjonsharpiks et fleksibelt og pålitelig system for tetting
av arbeidsfuger i betongbygg.
®

Bruksområder

• Tetting av arbeidsfuger i betongbygg
(generell prøveattest fra byggetilsynet)
• Fremstilling av krafttilpassede hhv. elastiske forbindelser
for betongelementer
• Ytterligere tetting av fugebånd eller fugeplater

Egenskaper

• Enkel og rask montering i alle plan og vinkler.
• Minimalt forbruk av injeksjonsharpiks med optimal
slangedimensjonering.
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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
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WEBAC Injeksjonsslange
®

WEBAC
Injeksjonsslange AB
Installasjon
®

• Legg WEBAC Injeksjonsslange så langt mulig
i midten av elementet (bilde 1).
®

•Perforert
Maks. lengde
på pressavsnittet pr. lagt enhet:
plastslange
10 m
innvendig: 6 mm, Ø utvendig: 12 mm
•ØVed
svært store veggtykkelser (d > 60 cm):
Legges
med en avstand
på 25 cm fra
vannsiden
Generell prøveattest
fra byggetilsynet
i forbindelse
(montering
hjørner:
bilde 2).1405
og WEBAC
med
WEBAC i1403P
®

®

• Overhold minste betongdekking (5 cm).
• Fest med klemmer minst hver 20 cm
(med pluggklemmer minst hver 15 cm).
• Tilbehør
Legges gjennomgående liggende mot
underlaget.
Endestykke/PressForskalingspakker K
• Unngå
forskyvning eller oppsvulming
og lufteende
under
betongstøpingen.

WEBAC må
Injeksjonsslange
Underlaget
være fast, rent ogtype
uten 2
løse og
skillende substanser (olje, fett osv.) og uten lag av
sementlim og deler av rust, det skal ha en plan
overflate.
®

Perforert slange med dobbelt mantel av tekstil
Ø innvendig: 6 mm, Ø utvendig: 12 mm

Pressing

prøveattest fra
byggetilsynet
i forbindelse
•Generell
Fyll pressavsnittet
med
injeksjonsharpiks
over
1405
med
WEBAC
injeksjonstilkoblingen, til det kommer injek
sjonsharpiks ut av den tilhørende slangeenden
(utlufting av slangen)
®

• Et langvarig lavt trykk fører til et bedre resultat
enn et høyt trykk.
Kalkulasjonshjelp
for materialforbruk
• Maks. presstrykk: ca. 80 bar

Slange- og tilbehørsbehov

• Etterpresses innen åpentiden for
(gjelder for 10 m)
injeksjonsharpiksen.

• Stikk enten endestykker på slangen eller
fest slangen med forskalingspakkere.

WEBAC Injeksjonsslange

• La pressesirkler som følger etter
hverandre overlappe (bilde 3)
Hetter
Konus-låseskrue

Endestykke/presse- og lufteende
+ konus-låseskruer
+ hetter

2 stk.
2 stk.
2 stk.

eller forskalingspakker K

2 stk.

Slangekoblingsstykke

Stikklemme

®

10 m

Klemmer uten hull/med hull
med nagler eller skruer

50 stk.

eller pluggklemmer

67 stk.

eller festegitter

10 m

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

www.webac.no

Schellen

Bilde 1

med hull/uten hull

Festegitter

Bilde 2

Fylling av slangevolumet

ca. 0,2 kg

Pressing

ca. 1– 3 kg
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Injeksjonsharpiks
(kun referanseverdier):

Klemme
frittliggende/tilstøtende

Bilde 3
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WEBAC Injeksjonsslange
®

Installasjon
• Legg WEBAC Injeksjonsslange så langt mulig
i midten av elementet (bilde 1).
®

• Maks. lengde på pressavsnittet pr. lagt enhet:
10 m
• Ved svært store veggtykkelser (d > 60 cm):
Legges med en avstand på 25 cm fra vannsiden
(montering i hjørner: bilde 2).
• Overhold minste betongdekking (5 cm).
• Fest med klemmer minst hver 20 cm
(med pluggklemmer minst hver 15 cm).
• Legges gjennomgående liggende mot
underlaget.
• Unngå forskyvning eller oppsvulming
under betongstøpingen.

Underlaget må være fast, rent og uten løse og
skillende substanser (olje, fett osv.) og uten lag av
sementlim og deler av rust, det skal ha en plan
overflate.

Pressing
• Fyll pressavsnittet med injeksjonsharpiks over
injeksjonstilkoblingen, til det kommer injek
sjonsharpiks ut av den tilhørende slangeenden
(utlufting av slangen)
• Et langvarig lavt trykk fører til et bedre resultat
enn et høyt trykk.
• Maks. presstrykk: ca. 80 bar
• Etterpresses innen åpentiden for
injeksjonsharpiksen.

• Stikk enten endestykker på slangen eller
fest slangen med forskalingspakkere.
• La pressesirkler som følger etter
hverandre overlappe (bilde 3)
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WEBAC Injeksjonsslange
®

Produktdata
Installasjon
• Legg WEBAC Injeksjonsslange så langt mulig
Leveringsform
i midten av elementet (bilde 1).
®

•Oppbevaring
Maks. lengde på pressavsnittet pr. lagt enhet:
10 m
• Ved svært store veggtykkelser (d > 60 cm):
Legges med en avstand på 25 cm fra vannsiden
(montering
i hjørner: bilde 2).
Prøveattester
• Overhold minste betongdekking (5 cm).
WEBAC Injeksjonsslange AB:
• Fest med klemmer minst hver 20 cm
• (med
Generell
prøveattest minst
fra byggetilsynet
pluggklemmer
hver 15 cm).
i forbindelse med WEBAC 1403P
• Legges gjennomgående liggende mot
og WEBAC 1405
underlaget.
®

®

®

• Unngå
eller oppsvulming
Injeksjonsslange
type 2:
WEBACforskyvning
under betongstøpingen.
• Generell prøveattest fra byggetilsynet
• Stikk
enten endestykker
på1405
slangen eller
i forbindelse
med WEBAC
fest slangen med forskalingspakkere.
®

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

Underlaget må være fast, rent og uten løse og
skillende substanser (olje, fett osv.) og uten lag av
PE
sementlim og deler av rust, det skal ha en plan
100 m
overflate.
Beskyttet mot mekaniske skader

Pressing
• Fyll pressavsnittet med injeksjonsharpiks over
injeksjonstilkoblingen, til det kommer injek
sjonsharpiks ut av den tilhørende slangeenden
(utlufting av slangen)
• Et langvarig lavt trykk fører til et bedre resultat
enn et høyt trykk.
• Maks. presstrykk: ca. 80 bar
• Etterpresses innen åpentiden for
injeksjonsharpiksen.

®

• La pressesirkler som følger etter
hverandre overlappe (bilde 3)

Arbeidsvern
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Ved bearbeiding av dette produktet skal vernefor
skriftene fra næringsmessige yrkesforbund og sik
kerhetsdatabladene fra WEBAC følges. Sikkerhets
databladene iht. forordning (EF) nr. 1907/2006
(REACH) må være tilgjengelig for alle personer
som er ansvarlige for arbeidssikkerhet, helsevern
og håndtering av materialene. Flere opplysninger
se separat henvisningsark „Arbeidsvern“ i produkt
katalogen fra WEBAC eller på www.webac.no.
Bilde 2

Deponering
Opplysninger om deponering er oppført i sikker
hetsdatabladene.

Bilde 3

206

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

Teknisk datablad
s. 4/4

207

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

