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Області застосування
WEBAC 157 використовується для швидкої зупинки напірних течій, герметизації щілин та 
заповнення пустот у бетоні, кладці, натуральному каменю., підземному будівництві і 
резервуарах для води (включаючи питну воду), каналів і в аналогічних областях 
водопостачання. Еластична структура піни дозволяє використовувати WEBAC 157 для 
герметизації будівельних конструкцій які мають незначні деформації (деформаційні шви між 
будівлями, з'єднання панелей, з'єднання між монолітними та збірними елементами, вводи 
труб та комунікацій,  примикання стіна-підлога, робочі шви бетонування). 

• Сертифікат гігієнічний PZH HK/W/640/02/2017 (питна вода)
• Технічне Свідоцтво ITB AT–15–4793/2015

• Національна декларація функціональних властивостей № 1/01/157/2018 до технічного
свідоцтва ITB AT 15-4793 / 2015 на основі Національного сертифіката відповідності
заводського контролю виробництва №020-UWB-0807 / Z, виданого ITB у Варшаві.

Опис матеріалу
WEBAC 157 являє собою гідроактивну, високоефективну, малов’язку пінополіуретанову 
смолу для ін'єкцій. При контакті з водою вона розширюється до щільної, еластичної піни з 
відкритою, дрібною структурою пір. Без зворотного тиску і з вільним розширенням, матеріал 
збільшується в обсязі до 15 разів. Завдяки низькій в'язкості, поверхнево-активних елементів і 
високій активності капілярних молекул у вологих або вологих розривах, матеріал забезпечує 
швидку та надійну зупинку витоків води. Для реакції смоли необхідна достатня кількість 
води. Початок спінювання відбувається приблизно через 20 секунд після контакту з водою 
(при температурі приблизно +20°C). Початок і закінчення процесу піноутворення можливо 
регулювати шляхом додавання прискорювача WEBAC B15 ( від 1% до 5%). На час реакції  
впливають власна температура змішаного матеріалу, гідродинамічні умови, температура 
об'єкта і температура води, що втягується в реакцію. Більш низькі температури затримують, 
високі прискорюють процес піноутворення. 
WEBAC 157 має гарну адгезію з бетоном, сталлю, фольгою, кабельними оболонками та 
іншими ін'єкційними матеріалами на основі поліуретанів.
Властивості
• Пропорція змішування 1:1 за об'ємом
• Еластична структура піни
• Низький тиск при розширинні
• Безпечна при застосуванні
• Регулюємий час реакції (прискорювач WEBAC B15)

Підготовка до роботи

Перед ін'єкцією необхідно провести огляд об'єкту. Для визначення причин виникнення 
пошкоджень та вибору відповідного матеріалу необхідно визначити стан вологості та 
особливості пошкоджень (тип тріщин та розкриття тощо)).
При виборі типу пакерів та їх діаметру слід враховувати результати попередньо досліджених 
властивостей. Пакери повинні бути належним чином закріплені в отворах.
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Змішування

Обидва компоненти постачаються в контейнерах, що відповідають співвідношенню 
компонентів 1:1.
Перед використанням компонент А і компонент В ретельно змішуються у окремому 
контейнері (зверніть увагу на повне спорожнення оригінальних упаковок). У разі 
недоцільності використання всього матеріалу відразу, виміряти необхідну кількість 
інгредієнтів у співвідношенні 1:1 (за об’ємом) та ретельно змішати у окремому контейнері. 
Увага! Змішаний матеріал реагує з вологою, тому слід уникати його контакту з водою 
(наприклад, дощ). Якщо змішаний матеріал не використовується повністю, це може 
призвести до так званого «вологого» ефекту, коли через високу вологість повітря він може 
вкритися тонкою плівкою. Перед подальшим використанням необхідно ретельно видалити 
плівку (вона не повинна змішуватися з рідким матеріалом!).
Змішаний матеріал необхідно використати протягом 2 годин.

Ін'єктування

WEBAC 157 ін'єктується з використанням 1- або 2-компонентного насоса. Ін'єктувати слід 
тільки чистий WEBAC®157 без залишків миючих засобів та інших домішок. Ін'єкція 
здійснюється при тиску, пристосованому до особливостей будівлі та тиску води (починають з 
тиску приблизно 20 бар). Роботи проводяться з певними інтервалами для того, щоб на 
підставі характеру протікання реакції, можна було зробити висновок про продовження або 
завершення ін’єктування.
Для надійної і довготривалої герметизації щілин в деяких випадках, в залежності від умов, на 
конкретному об'єкті, необхідно проводити повторне ін'єктування смолами WEBAC через ті ж 
пакери. Якщо повторне ін'єктування проводиться через кілька годин, то можливо 
знадобиться встановлення нових пакерів в іншому порядку.

Завершення ін'єктування

• Після завершення ін'єктування і процесу твердіння матеріалу WEBAC 157 пакери
видаляються.

• Висвердлені отвори закладаються ремонтним розчином.

Очищення

При кожному тривалому перериванні робіт або їх завершення обладнання слід добре 
очистити миючим засобом WEBAC Reiniger A.
WEBAC® Reiniger В може застосовуватися для видалення вже затверділого матеріалу (але не 
для промивання насосів). Під час очищення слід забезпечити хорошу вентиляцію.
При тривалому зберіганні насосів необхідно застосовувати консервуючий засіб WEBAC K.

Зберігання 

WEBAC 157 повинен зберігатися при температурі від +5°С до +30°С в оригінальній, герметично 
закритій тарі, захищеній від вологи.
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Герметизація вводів комунікаційГерметизація з'єднань

Заходи безпеки 

Інструкції з техніки безпеки повинні бути доступні всім особам, відповідальним за охорону 
праці, здоров'я, а також поводження з матеріалами.
Обробка і очищення обладнання повинні виконуватися в захисному одязі з захисними 
рукавичками і окулярами. Рекомендується застосування захисного крему для шкіри. 
Забруднення на шкірі слід змивати водою з милом. При попаданні крапель матеріалу в очі, 
необхідно відразу ж промити їх водою і негайно звернутися до лікаря.

Утилізація відходів

Порожню тару можна вивозити на звалище з урахуванням умов приймання. Повернення 
виробнику або на відвантажувальні склади не провадиться.
Приклади застосування
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Технічні параметри Значення
Співвідношення суміші A:B 1 : 1 (за об'ємом)

Щільність після реакції 45 kg/m3 

Щільність компонентів, +20°C

(ISO 2811) 

Komp. A 

Komp. B 

0,98 g/cm3 

1,1   g/cm3 

Час реакції
(Тест WEBAC відповідно до ISO 9514) 

+23°C

>120 min

+12°C

120 min

Температура застосування
Поверхні та смоли 

> 5oC

В'язкість суміші 

(Тест WEBAC відповідно до ISO 3219)

+23°C

400 mPas

+12°C

500 mPas

Час реакції (додано 10% води)
Початок • Завершення

+21°C

20s • 80 s

+12°C

25s • 90 s

+5°C

40s • 120 s

Розширення (додано 10% води) 

(EN 14406) 
ok.  15 x 

GISCODE PU40 

EPD EPD-DBC-20130014-IBG1-D 

Доступна упаковка (вага комплекту ) 

Компонент A/ Компонент B [kg]

44 kg 

21/ 23 

22 kg 

10,5/ 11,5 

9,5 kg 

4,5/ 5 
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