
Система ін'єкцій 

WEBAC® 240 
Акриловый гель для инъекций

Сфера застосування
WEBAC 240 - це акриловий ін'єкційний гель, призначений головним чином для герметизації та 
гідроізоляції будівель, частково або повністю покритих грунтом. Такими об'єктами, в яких гель 
WEBAC 240 використовується в якості ущільнювального матеріалу, є: тунельні конструкції, 
вали, канали, цегляні опори, крила мостових конструкцій, а також будівлі підвальних 
приміщень. WEBAC 240 найчастіше використовується для захисту поверхні («завіси») від тиску 
води на будівлі, покритих грунтом. WEBAC 240 також використовується для герметизації, 
стабілізації та затвердіння ґрунтів. Застосовується для горизонтального відсічення у стінах з 
капілярним підняттям вологи та для насичення всієї конструкції будівельного елемента (так 
зване конструктивне ущільнення). Інша область застосування WEBAC 240 - це герметизація 
деформаційних швів та прилеглого ґрунту до будівельних елементів, покритих землею.

• Німецьке генеральне затвердження будівлі  (DIBt)
• Гігієнічний сертифікат HK/B/1190/04/2015
• Сертифікат питної води KTW

Опис матеріалу та властивості 
WEBAC 240 - це високоякісний, швидко реагуючий акриловий ін'єкційний гель з дуже низькою 
в'язкістю та відмінними герметизуючими властивостями. Крім того, цей матеріал має високе 
подовження і міцність, характерні для гелів. Він здатний перейняти регулярні рухи будівлі. При 
+ 20°C при стандартній установці (5% порошок (компонент B) приблизно 25 л води) після
змішування компонентів WEBAC 240 залишається в рідкому стані протягом приблизно 25
секунд, після ще 35 секунд він повністю зшивається. Зі стандартним часом обробки досягається
оптимальний розподіл матеріалу з одного боку, час реакції - з іншого. Залежно від області
застосування час твердіння може бути адаптований до конкретних вимог. Більш високі
температури, як матеріалу, так і навколишні, вкорочують, нижчі температури подовжують час
реакції (наприклад, при + 10 °C, приблизно 55 секунд, рідкий стан, а ще через 60 секунд - тверда,
стабільна форма). WEBAC 240 реагує в водостійкий, постійно еластичний гель з хорошою
адгезією до сухої та мокрої мінеральної основи. У середовищі, насиченому вологою (вологість
ґрунту або компенсована вологість у будівлі), матеріал у своєму вигляді залишається стійким.
Коливання вологості навколишнього середовища спричиняють зворотний процес набухання
гелю або усадки. Затверділий WEBAC 240 нерозчинний у воді та вуглеводневих сполуках.
WEBAC 240 має стійкість до розведених кислот і лугів, а також до солей і газів, які зазвичай
зустрічаються в будівлях. WEBAC 240 стійкий до морозів і перепадів температури взимку.
WEBAC 240 не впливає негативно на ґрунтові води та навколишнє природне середовище.

Властивості
• Змішування 1: 1 за об'ємом
• Твердий, але еластичний, поглинає динамічні та механічні навантаження
• Регульована реакція
• Набрякає при контакті з водою
• Економна витрата матеріалу
• Без хлоридів
• Безпечний для довкілля (DIBt)

Підготовча робота
Для здійснення поверхневої герметизації («завіси») безпосередньо при контакті конструкції з 
землею або ущільнення будівельної споруди слід провести аналіз властивостей об'єкта / або 
ґрунту. Вищенаведений аналіз дає інформацію про можливості розповсюдження та споживання 
ін'єкційного матеріалу. На підставі аналізу робиться розмітка під свердління для пакерів. 
Типовий шаблон свердління показаний на наступних кресленнях:
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отвори для «вуальної» гідроізоляції стін отвори для «вуальної» гідроізоляції підлоги

Змішування 

• 

• 

Компонент A: Для довготривалого зберігання, компонент A поставляється у двох ємностях (A1 
та A2). Перед змішуванням ретельно перемішайте компоненти А1 і А2, потім об'єднайте їх у 
масовому співвідношенні 20: 1, додавши компонент А2 до контейнера компонента А1. 
Змішайте два компоненти разом механічним міксером. Компоненти компонента А чутливі до 
світла і можуть зберігатися лише в непроникних контейнерах і оброблятися з них.
Компонент B: Компонент B, що постачається у вигляді порошку, інтенсивно перемішують 
безпосередньо перед обробкою протягом приблизно 2-3 хвилин з чистою водою в об'ємі, 
еквівалентному суміші компонентів A [A1 + A2]. Використовуйте лише чисті пластикові 
контейнери, не залишаючи на дні залишків. Для перемішування використовуйте дерев’яний 
шпатель або чистий неметалічний пристрій для змішування.

• Підготовлені компоненти слід використати в той же день

Фарбування матеріалу
Щоб дозволити контролювати розповсюдження гелю та виявити місця витоку, гель можна 
забарвити, додавши приблизно 1% синього барвника WEBAC F 200 щодо компонента А (сума 
компонентів А1 та А2 - за масою);  F200 додають до суміші раніше комбінованих компонентів 
A1 і A2 З часом колір гелю зникає.

Ін'єкція 
Компоненти A (A1 + A2) і B обробляються двокомпонентним насосом (WEBAC IP 2K-F1) у 
співвідношенні 1: 1 (за обсягом).
WEBAC 240 може бути використаний, серед іншого щоб:
• Вуальна гідроізоляція. У підготовлені отвори (виконані по всій товщині будівельного 

елемента) кріпляться пакери. Ін'єкцію гелю WEBAC 240 починають з найнижчих отворів. 
Завдяки швидкому твердінню матеріалу і дуже хорошій адгезії до мінеральних субстратів, на 
зовнішній поверхні будівлі утворюється гелева герметична завіса. Залежно від стану елемента, 
який потрібно ущільнити, кількості порожнеч, перш ніж потрапити назовні, матеріал 
проникає в структуру самого елемента і тим самим створює додаткову ізоляцію в будівлі. 
Ін'єкція проводиться до тих пір, поки не спостерігається витік матеріалу в сусідніх пакерів або 
не буде досягнуто витрата матеріалу на пакер, адекватне очікуваному на основі попереднього 
аналізу ґрунту (витрата матеріалу). Витрата залежить від порожнеч між стінкою та ґрунту, а 
також від товщини та стану будівельного елемента). Орієнтовна витрата гелю (суміш) 
становить приблизно 20-60 кг/м² (відповідає приблизно 10-30 кг концентрату).
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Насос та інструменти слід мити лише водою. Після довших перерв або після закінчення роботи 
насос також слід ретельно промити водою. Залишки залишкового матеріалу на інструментах 
необхідно видалити механічно відразу після оздоблення матеріалу. Прочитайте технічний лист 
використовуваного насоса.

Зберігання 
•  + 5 °C  + 30°C
• захищають від вологи
• в оригінальній герметичній упаковці

Безпека праці 
При роботі з WEBAC 240 слід дотримуватися галузевих норм та рекомендацій, що містяться в 
Листі даних про безпеку матеріалів. Відповідно до директиви ЄС 1907/2006, Лист даних про 
безпеку матеріалів повинен бути доступний для всіх осіб, відповідальних за охорону праці, 
охорону здоров'я та обробку матеріалів.
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Утилізація відходів 

Порожню тару можна вивозити на звалище з урахуванням умов приймання. Повернення 
виробнику або на відвантажувальні склади не провадиться. 

Приклади

Час реакції
Залежність часу реакції (перехід від рідкої фази до твердої форми) від кількості компонента В 
при різних температурах. Дані часу підраховуються з моменту поєднання компонента A (A1 + 
A2) з компонентом B.

Технічні параметри Webac 240 

Початок 

Кінець 

Концентрація 
компонент B 

0,5% 
1,0% 
1,5% 
2.0% 
2,5% 
5,0% 

5
O
C 

ok. 420 s 
ok. 250 s 
ok. 165 s 
ok. 135 s 
ok. 120 s 
ok. 65 s 

10
O
C 

ok. 420 s 
ok. 250 s 
ok. 165 s 
ok. 135 s 
ok. 120 s 
ok. 65 s 

15
O
C 

ok. 420 s 
ok. 250 s 
ok. 165 s 
ok. 135 s 
ok. 120 s 
ok. 65 s 

20
O
C 

ok. 420 s 
ok. 250 s 
ok. 165 s 
ok. 135 s 
ok. 120 s 
ok. 65 s 

25
O
C 

ok. 420 s 
ok. 250 s 
ok. 165 s 
ok. 135 s 
ok. 120 s 
ok. 65 s 

30
O
C 

ok. 420 s 
ok. 250 s 
ok. 165 s 
ok. 135 s 
ok. 120 s 
ok. 65 s 

концентрація 
компонент B 

0,5% 
1,0% 
1,5% 
2.0% 
2,5% 
5,0% 

5
O
C 

ok. 660 s 
ok. 390 s 
ok. 270 s 
ok. 220 s 
ok. 195 s 
ok. 110 s 

10
O
C 

ok. 540 s 
ok. 300 s 
ok. 210 s 
ok. 180 s 
ok. 155 s 
ok. 95 s 

15
O
C 

ok. 330 s 
ok. 200 s 
ok. 140 s 
ok. 120 s 
ok. 100 s 
ok. 60 s 

20
O
C 

ok. 195 s 
ok. 130 s 
ok. 90 s 
ok. 75 s 
ok. 60 s 
ok. 40 s 

25
O
C 

ok. 140 s 
ok. 85 s 
ok. 70 s 
ok. 55 s 
ok. 48 s 
ok. 36 s 

30
O
C 

ok. 110 s 
ok. 70 s 
ok. 45 s 
ok. 40 s 
ok. 35 s 
ok. 27 s 

Час реакції 
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Технічні параметри Значення

Пропорція змішування Компонент A: 
A1:A2 

16:1 за об'ємом 
20:1 за вагою 

Komponent B 
Вода: компонент B(порошок) 

98:2 за вагою (dla 2% roztworu) 

A:B 
1 : 1 (об'ємні пропорції) 

Щільність, +20°C 
(ISO 2811) 

Комп. A1 
Комп. A2 
 Комп. B 

1,2 g/cm
3
 

0,95 g/cm
3
 

1,0 g/cm
3
 

Температура застосування 
Поверхня / Матеріал > 1

o
C

В'язкість суміші 
( ISO 3219) 

+23°C
6 mPas

+12°C
10 mPas

Час реакції 
(2% розчині комп В. B (400 g)) 
Початок
Кінець

+20°C

40 s 
75 s

+10°C

100 s 
 180 s

Міцність на розрив 

Подовження при розриві 
24години , 21°C (ISO 527) 

0,06 N/mm
2
 

220% 

Витрати матеріалу 

Вуальная 

ін'єкція 20-60 kg/m
2
    (10-30 kg концентрату) 

Стуктурна 

ін'єкція 
20 kg/m² товщина стіни 50 cm  
(10 kg концентрату) 

Горізонтальна 

ізоляція 

1 кг/ 1 м.п./100 мм стіни 

1,2 кг/ 1 м.п./100 мм товщина стінок (для стін
товщі 60 см) 

Вогнестійкість (DIN 4102)   B2 .  DIN 4102 -1, 6.2 

Упаковка 
Компонент A (A1+A2)/ Компонент B  

23,55 kg 

22,55(21,5+1,05) / 1,0 
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