
Області застосування 
WEBAC 4520 - це гнучка шпаклівка для сухої поверхні, яка використовується в ремонтних 
роботах з бетону як вирівнювальна суміш, для закриття тріщин, для герметизації стиків труб та 
ремонту каналів. Його можна використовувати як клей на всіх мінеральних поверхнях. У зоні 
ін'єкції шпаклівка WEBC 4520 використовується для кріплення клейових пакерів та для закриття 
тріщин.
• Герметизація тріщин перед ін'єкцією відповідно до Стандарти PN EN 1504-5
• Захист та перепрофілювання горизонтальних та вертикальних мінеральних поверхонь

відповідно до PN EN 13813 стандарти (Декларація про продуктивність CE / 4)
• Гігієнічний сертифікат HK / B / 0605/03/2017

Властивості
WEBAC 4520 - шпаклівка на основі епоксидної смоли з наповнювачами. WEBAC 4520 гнучка 
вирівнювальна суміш (максимальна деформація 5%). Час обробки 3 кг при температурі + 20 °C 
становить приблизно 25 хвилин. Кількість обробленого матеріалу та власна температура 
матеріалу впливають на час обробки. Початкова температура обох компонентів перед 
змішуванням не повинна бути нижче + 5 °C. При температурі + 20 °C час повного затвердіння 
становить приблизно 24 години. Товщина шару і температура предмета впливають на час 
затвердіння. WEBAC 4520 прилягає до всіх сухих, всмоктуваних мінеральних та металевих 
поверхонь, а також до деревини та скла. WEBAC 4520 відрізняється високою хімічною стійкістю 
до шкідливих солей, кислот, лугів та міських стічних вод. WEBAC 4520 має хорошу взаємну 
адгезію з мінеральними розчинами, сталлю, фольгами, кабельними оболонками, металами та 
всіма продуктами WEBAC.

• Гнучка, динамічна навантаження
• Висока хімічна стійкість
• Відмінна адгезія до мінеральних поверхонь
• Регульований час реакції (прискорювач реакції WEBAC B45)

Підготовка до роботи 
Перед проведенням робіт необхідно перевірити температурні режими. Поверхні, які підлягають
обробці,  мають бути сухими, забруднені мастилами поверхні повинні бути загрунтовані 
матеріалами WEBAC 4270 або WEBAC 4270T.

Змішування
Змішайте обидва інгредієнти у співвідношенні 5:1 (вагові частини) до однорідної форми, 
додаючи компонент B до компонента А. Щоб правильно змішати інгредієнти, використовуйте 
міксер низької швидкості (макс. 300 об/хв). Час змішування - не менше 3 хвилин. Найменші 
упаковки слід змішувати вручну, особливо ретельно. Переконайтеся, що матеріал зібраний зі 
стінок і дна тари.

Нанесення 
Перевірте температурні умови перед початком роботи. Температура оброблюваного матеріалу та 
температура поверхні не можуть бути нижчими за + 5 °C.
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Шпаклювання тріщин 
WEBAC 4520 запобігає витоку матеріалу під час ін'єктування. WEBAC 4520 наноситься на 
підготовлену поверхню за допомогою шпателя. При закритті тріщин нанесіть шар мінімальною 
товщиною 3 мм при ширині близько 10 см. Не забувайте про бічні тріщини. У верхній частині 
тріщини слід залишати незачининими на довжині близько 3 - 5 см, щоб забезпечити можливість 
випуску повітря. Витрата матеріалу (ширина 100 мм, товщина 3 мм) становить приблизно 500 г/
м. Затверділий матеріал може бути видалений механічно після ін'єкційної роботи.

Герметизація трубних з'єднань 
WEBAC 4520 використовується для гнучкої герметизації трубних чашок або для герметизації 
різних трубопроводів. Перед заповненням поверхні необхідно очистити, а вологі або жирні, 
залити грунтом WEBAC 4270 / 4270T. У деяких випадках слід застосовувати розширювальний 
шнур, щоб уникнути прилягання наповнювача в трьох площинах.

Очищення
Перед кожною тривалою перервою і після закінчення всіх робіт інструменти слід очистити 
розчинник WEBAC Reiniger A. WEBAC Reiniger B повинен бути нанесений на затверділий 
матеріал.

Зберігання 
WEBAC 4520 повинен зберігатися при температурі від +8 ° С до +30 ° С в оригінальній, 
герметично закритій тарі, захищеної від вологи.

Заходи безпеки 
При виконанні робіт з  WEBAC 4520 дотримуйтесь галузевих правил та інструкцій, що містяться 
в Паспорті безпеки матеріалу. Відповідно до Директиви ЄС 1907/2006, Паспорт безпеки 
матеріалу повинен бути доступним для всіх осіб, відповідальних за охорону праці, охорону 
здоров'я та обробку матеріалів

Утилізація відходів 
Порожню тару можна вивозити на звалище з урахуванням умов приймання. Повернення 
виробнику або на відвантажувальні склади не провадиться.
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Приклади застосування
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Параметри Значення 

Пропоції змішування A:B 5 : 1  

Щільність компонентів, +20°C 

(ISO 2811) 

Komp. A 

Komp. B 

1,5 g/cm
3
 

1,1 g/cm
3
 

Щільність 
1,46 g/cm

3
 

Час роботи з матеріалом 

(Badanie WEBAC zgodnie z ISO 9514) 

+20°C 
30 хв

+12°C 
120 хв

Температура застосування 

Поверхня/матеріал 
> 5

o
C

Твердіння, 21
o
C 

товщина шару 5mm 

ок. 15 год.
товщина шару8mm 

> 8 год.

Адгезія до бетону 

7 днів, 21°C (EN 1542) 
сухий 1,9 N/mm

2
, розбиття бетону

Міцність на стиск 

7 днів, 21°C (ISO 604) 
35 N/mm

2
 

Міцність на розрив при вигині 

7 днів, 21°C (ISO 178) 

11,5 N/mm
2
 

Міцність на розрив 
Розтягування при розриві

7 днів, 21°C (ISO 527) 

4 N/mm
2
 

11 % 

Модуль пружності E 

7 днів, 21°C (ISO 527) 
40 N/mm

2
 

Твердість A по Шору
7 днів, 21°C (EN 868) 

91/87 

Класифікація CE (EN 13813) SR – B 1,5 

Вогнестійкість min. B2 wg. Normy DIN 4102 -4, 2.3.2 

GISCODE RE1 

EPD EPD-DBC-20130033-IBE1-DE 

REACH Розроблено за галузевими стандартами 

Упаковка

Компонент A/ Компонент B [kg] 

3 kg 

2,5/0,5 

1,2 kg  

1/0,2 
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