
 

 

 

Descrição

COMPOUND INJEÇÃO oferece excelente resistência química e mecânica,

penetrando nas fissuras, proporcionando uma perfeita colmatação e o monolitismo

da estrutura de concreto em razão de sua baixa viscosidade.

Aplicação

Campos de Aplicação

- COMPOUND INJEÇÃO é especialmente recomendado para o preenchimento de

fissuras estabilizadas em estruturas de concreto de:

. edifícios;

. pontes;

. lajes; 

. galerias;

. viadutos, etc.

Modo de usar

Preparo do substrato

A fissura deve ser aberta em forma de "V", e todo o material solto deverá ser

removido com ar comprimido.

Preparo do produto

Misturar perfeitamente os dois componentes.

Aplicação
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Em fissuras horizontais, introduzir COMPOUND INJEÇÃO até o seu completo

preenchimento. Em fissuras verticais, ao longo de sua extensão, deverão ser

abertos furos de 5/16' ou 3/8' (com intervalos de 30 a 90 cm entre cada um).

Fixar tubos de plástico nos furos com COMPOUND ADESIVO.

Aplicar o COMPOUND INJEÇÃO nos orifícios com um injetor pneumático ou agulha

de injeção. Iniciar pelo ponto mais baixo da fissura.

Tempo de uso da mistura: 40 minutos (a 25°C).

Limpar as ferramentas imediatamente após o uso com SOLVENTE EPOXY. Lavar as

mãos com água e sabão.

COMPOUND INJEÇÃO pode ser aplicado sobre superfícies úmidas, desde que não

estejam encharcadas.

Embalagens

Lata de 900 g (A+B)

Consumo aproximado

1 kg/m²/mm de espessura

Características

Densidade

Componente A: 1,07 g/cm

3

Aparência:

Componente A: líquido

Componente B: líquido

Composição básica:

Componente A: resina epóxi

Componente B: poliamina

Precauções
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Armazenamento

Estocar o produto em local coberto, fresco, seco e ventilado, fora do alcance de

crianças e animais e longe de fontes de calor.

EPI (Equipamento de proteção individual)

Avental de PVC

Luvas de PVC

Máscara semifacial com filtro adequado para vapores orgânicos

Óculos de Segurança

Primeiros socorros

Componente A

Contato com os olhos: lavar com bastante água, durante pelo menos 15 minutos.

Procurar um médico.

Contato com a pele: remover o produto com pano limpo e lavar com bastante

água e sabão. Aplicar creme hidratante.

Inalação: remover para ambiente fresco e ventilado.

Ingestão: não provocar vômito. Procurar um médico.

Procedimentos gerais: - Caso o produto já tenha secado na pele, remover com

óleo vegetal. Lavar com bastante água e sabão. Aplicar creme hidratante.

Componente B

Contato com os olhos: lavar com bastante água, durante pelo menos 15 minutos.

Procurar um médico.

Contato com a pele: remover o produto com pano limpo e lavar com bastante

água e sabão. Aplicar creme hidratante.

Inalação: remover para ambiente fresco e ventilado.

Ingestão: não provocar vômito. Procurar um médico.

Procedimentos gerais: - Caso o produto já tenha secado na pele, remover com

óleo vegetal. Lavar com bastante água e sabão. Aplicar creme hidratante.

Folheto
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