HydroBloc® Polygrout-650
Koncentrát; pro vysoce flexibilní polymočovinové hydrogely
HydroBloc Polygrout-650 je hydrofilní, na vodu reaktivní PU prepolymer. Produkt se snadno smíchá s vodou. Emulze s
velmi nízkou viskozitou se spontánně vytvářejí, rychle se váží na velmi flexibilní hydrogely.
Reakční produkty jsou plasty obsahující vodu s polykarbamidovou strukturou. Jsou mechanicky stabilní, pružné, odolné
proti roztržení a bobtnají definovaným způsobem při styku s vodou, aniž by dali projít roztoku. Mají vynikající přilnavost
na téměř všech površích.
V případě směšovacího poměru HydroBloc-650 s vodou  1: 4 se směs expanduje, vytváří se pěna s malými buňkami.
Objem pěny závisí na množství smíchané vody, dosahuje maxima při poměru míchání Polygrout-650 s vodou 1: 1.
Produkty se po smíchání s vodou  1: 4 mění na homogenní produkty. Se zvyšujícím se množstvím vody v reakční směsi
se přirozeně snižuje síla reakčního produktu. Optimálních výsledků se dosáhne směsí 5 až 10 dílů vody na díl HydroBlocPolygrout 650. Pro směsi s více než 15 díly vody na jeden díl Polygrout-650 reakční produkt začíná flokulovat; takové
směsi již nejsou použitelné.
Aplikace
Typickými aplikacemi pro HydroBloc Polygrout-650 jsou utěsnění netěsností v budovách a geologických strukturách,
které jsou také popisovány jako injektáže opony, vnější těsnění existujících povrchů v kontaktu s půdou, těsnění spojů
spár a vadných míst v kanalizacích a obecně těsní všude tam, kde jsou oblasti vyžadující ošetření a jsou trvale umístěny
ve vlhkém prostředí a injikovaný tmel nebude schopen vyschnout.
Polygrout-650 se po smísení s vodou jako reakčním partnerem, vstřikuje do netěsností pomocí obvykle používaných
metod vysokotlakého vstřikování. Rychlá reakce mezi pryskyřicí a vodou obvykle vyžaduje použití vstřikovacích čerpadel
s vhodným nebo kontrolovaným směšovacím poměrem obou složek – základní pryskyřice a vody. Míchání se provádí
pouze přímo v místě injekce současným zavedením obou složek do směšovací trubice vybavené směšovacím prvkem ve
formě statického směšovače.
Přidání k pryskyřičné složce není nutné. HydroBloc-Polygrout 650 je uživatelsky přívětivý a nekomplikovaný k použití.
Podrobné informace o tom, jak používat, jsou uvedeny v prováděcích pokynech k HydroBloc-Polygrout 650.
Používejte u dvoukomponentních vstřikovacích strojů.
Zvláštní požadavky na stroje: žádné
Vlastnosti
Vlastnosti
Forma dodávky
Barva
Zápach
Viskozita
Hustota

polymerní diisozokyanát (PUR prepolymer)
kapalina připravená k použití
žlutá, transparentní nebo slabě zakalená
slabý, typický
800 - 1600 mPa.s (20 ° C)
přibližně 1,1 g / ml (20 ° C)

Označení
- Ustanovení o přípravky
- Doprava (ADR / RID)
- VOC
- VbF
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0
nelze použít

Zabezpečení skladování
V případě vyhovujícího použití jako injekčního výrobku je HydroBloc Polygrout-650 materiál, který
nezpůsobuje žádnou hrozbu. Přesto se při používání doporučuje nosit ochranný oděv a ochranné brýle
a dodržovat obvyklá zdravotní a bezpečnostní pravidla. Je bezpodmínečně nutné dodržovat národní
předpisy, např. Vydané obchodními organizacemi, týkající se manipulace a používání injekčních
prostředků.
Při zasažení očí vždy vypláchněte oči velkým množstvím vody po dobu 15 minut a ihned vyhledejte lékaře.
Tlak par isokyanátů obsažených v Polygrout-650 je nízký. Přesto u lidí, kteří jsou alergičtí na styk s isokyanáty, nelze u
tohoto produktu vyloučit negativní reakce. Proto by lidé se známou přecitlivělostí na isokyanáty neměli obecně pracovat
s reaktivními polyurethanovými sloučeninami, to platí také pro tento produkt.
Stejně jako všechny předpolymery NCO HydroBloc-Polygrout 650 reaguje snadno s vodou. Stopy vlhkosti již ovlivňují
stabilitu produktu během skladování. Otevřené nádoby by proto měly být okamžitě znovu uzavřeny. Pokud je Polygrout
650 skladován na chladném a suchém místě, může být skladován po dobu nejdéle 12 měsíců.
Produkt je organická látka a je hořlavý. Tato vlastnost musí být při skladování zohledněna. Nesmí být skladován společně
s jídlem a měl by být skladován tak, aby byl pro děti a kolemjdoucí nepřístupný.
Tekuté zbytky a prázdné nádoby s tekutými zbytky jsou speciální odpady a měly by být likvidovány v souladu s místními
předpisy pro tento odpad.

