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Żywice iniekcyjne WEBAC
do uszczelnień przeciwwodnych w budownictwie
Firma WEBAC, znany producent i dystrybutor środków na bazie
żywic syntetycznych stosowanych przede wszystkim w budownictwie hydrotechnicznym, oferuje środki iniekcyjne do uszczelniania murów i konstrukcji (w układach statycznych i pracujących)
metodą iniekcji ciśnieniowej i wykonywania izolacji poziomych
(przed podciąganiem kapilarnym) oraz pionowych (przed wodami
powierzchniowymi i gruntowymi) w środowisku suchym, wilgotnym, mokrym i pod wodą.

Charakterystyka
środków iniekcyjnych
Spie nial ne ży wice po li ure ta no we słu żą do za trzy my wa nia wy cie ków wo dy pod ci śnie niem do 17 bar
(fo to gra fia 1). Należą do nich m.in.
spie nial ne w kon tak cie z wo dą
(od 15 do 40 ra zy) ży wi ce po li ure ta no we WE BAC. W po sta ci ela stycz nej i sztyw nej umoż li wia ją one
w na stęp nym kro ku tech no lo gicz nym zastosowanie środków o znacznie dłuż szym cza sie że lo wa nia bez
ry zy ka ich wy płu ka nia przez na pie ra ją cą wo dę.
Poliuretanowe żywice (PU) iniekcyjne o stałej objętości (niespienial ne) sto so wa ne są do trwa łe -

Fot. 1. Przykład zastosowania spienialnej żywicy
poliuretanowej zatrzymującej wycieki wody pod ciśnieniem
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go, prze ciw wod ne go uszczel nia nia
obiek tów. Naj czę ściej wy ko rzy stu je
się je do two rzenia prze pon po zio mych za bez pie cza ją cych ścia ny
przed pod cią ga niem ka pi lar nym
(ry su nek 1). Spo sób wy ko na nia
prac przedstawiono na fotografii 2.
Niespienialne poliuretanowe żywice
iniekcyjne w połączeniu ze spienialny mi ży wi ca mi po li ure ta no wy mi
umożliwiają uszczelnianie zbiorników
oraz innych konstrukcji pod obciążeniem wodą.
Ży wi ce epok sy do we (EP) słu żą
do uszczelniania i naprawy konstrukcji żel be to wych w spo sób prze no szący naprężenia. Szczególnym produktem w tej grupie jest środek do
in iekcji w śro do wisku mokrym oraz

za ole jo nym o na zwie han dlo wej
Webac 4170.
Przy uszczel nie niach kon struk cji
przykrytych ziemią wykorzystuje się
iniek cję kur ty nową (uszczel nie nie
powłoką zewnętrzną) z wykorzystaniem żeli akrylowych (rysunek 2).
Me to da ta umoż li wia wy ko na nie
ze wnętrz nej po wło ki hy dro izo la cyj nej bez ko niecz no ści od ko py wa nia
konstrukcji. Przesłanką wykorzysta-

Rys. 1. Schemat wykonania przepony
poziomej zabezpieczającej przed podciąganiem kapilarnym

Fot. 2. Tłoczenie żywicy iniekcyjnej w celu utworzenia przepony poziomej
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nia tej spe cy ficz nej gru py me diów
iniekcyjnych jest możliwość ciągłego
kontaktu tworzonej powłoki izolacyjnej z wilgocią lub wodą. Żel akrylowy
We bac 250 wy ko rzy sta no m.in.
na Złotych Tarasach w Warszawie.
Na rysunku 3 przedstawiono schemat wykonania uszczelnienia strukturalnego, w którym wykorzystuje się
żywice PU, EP i żele akrylowe.

Nieskomplikowana technika
W celu uszczelnienia budowli metodą iniekcji wykorzystuje się pompy
iniekcyjne:
• jednokomponentowe – ręczne lub
elektryczne membranowe;
• dwukomponentowe – tłokowe
do iniekcji żelu akrylowego.
Do tłoczenia ciśnieniowego stosuje się iniektory śrubowe o średnicy

Fot. 3. Wykonywanie uszczelnień metodą iniekcji ciśnieniowej pod wodą

tłoczy się żywice iniekcyjne WEBAC
(za rów no PU, jak też EP). Fir ma
WEBAC jako pierwsza na rynku oferu je no wy, jed no płasz czo wy (bez
otuliny zewnętrznej) wąż iniekcyjny
typu AB.

Ważne właściwości

Rys. 2. Schemat wykonania iniekcji
kurtynowej

Rys. 3. Schemat wykonania uszczelnienia strukturalnego

Fot. 4. Układanie węży iniekcyjnych

ze wnętrz nej 8; 10; 13 mm z ka la mit ką stoż ko wą, o róż nej dłu go ści. Do stęp ne są in iek to ry śru bo we
z ka la mit ką pła ską oraz in iek to ry
przyklejane.
Na fotografii 3 przedstawiono iniekcję ciśnieniową za pomocą środków
WEBAC wykonywaną pod wodą.
Do profilaktycznego uszczelniania
przerw roboczych w nowo wznoszonych konstrukcjach wykorzystuje sie
węże iniekcyjne WEBAC (fotografia 4), stosowane od lat w Europie Zachodniej. Są to perforowane przewody z tworzywa sztucznego w otulinie
zewnętrznej. Po ułożeniu i zamocowaniu węży iniekcyjnych w przerwach
tech no lo gicz nych lub na sty ku ele mentów konstrukcji (na etapie betonowania), po zakończeniu wznoszenia konstrukcji przez węże iniekcyjne

Środki iniekcyjne WEBAC uzupełnione o środki do wypełniania dylatacji,
szpachlówkę epoksydową do stosowania pod wodą, spienialny środek do wypełniania pustek i kawern i inne spełniają wymagania techniczne i higieniczne.
Środki bezrozpuszczalnikowe są dopuszczone do kontaktu z wodą pitną
i wyróżniają się znakomitą odpornością
chemiczną, mikrobiologiczną i na temperaturę.
Środki firmy WEBAC wzbogacają
ofertę polskiego rynku mediów iniekcyjnych.

WEBAC Sp. z o.o.
tel./fax 022 514 12 69;
514 12 70;
672 04 76
e-mail:webac@webac.pl
www.webac.pl

3 ’2008 (nr 427)

3

