
 

 

 

DURAL AQUA-DAM LV 
Düşük Viskoziteli, Poliüretan Bazlı Enjeksiyon Köpüğü  

  
 

 
DURAL AQUA-DAM LV su ile temasında reaksiyona giren tek komponentli, solventsiz, poliüretan enjeksiyon reçinesidir. 
DURAL AQUA-DAM LV, su altından veya istenmeyen yerlerden su girişini önlemek için betonda ve diğer yüzeylerdeki 
kılcal çatlaklara enjekte edilen düşük viskoziteli, hidrofobik bir poliüretan bileşiktir Su ile reaksiyona girdikten sonra yarı 
esnek, kapalı hücreli, su geçirmez, kimyasal olarak kalıcı bir köpük elde edilir. DURAL AQUA-DAM LV'nin reaksiyon 
süresi, DURAL AQUACCELERATOR olarak bilinen hızlandırıcısı kullanılarak kontrol edilir. DURAL AQUA-DAM LV, su 
altına kalsa bile alt katman içinde su geçirmez bir yapı oluşturur. Genleşme zamanı kesinlikle reçine ile karıştırılan 
hızlandırıcının miktarına, su miktarına ve uygulama sıcaklığına bağlıdır. 
 

 

• Boşluk, ince çatlak ve derzlerin yalıtımı          •        Kanalizasyon ve menholler 

• Yüksek su basıncına maruz toprak altı perde duvarlar        •       Arıtma tesisleri 

• Suya doymuş kaya ve topraklar 
 

 

• Daha küçük çatlaklar için düşük viskozite 

• Kürlenme ve reaksiyon için daha az su ihtiyacı 

• Hızlandırıcı eklendiğinde hızlı reaksiyon süresi 

• Islak ve kuru yüzeylere yapışır. 

• Hareketli çatlak ve derzleri karşılamak için mükemmel uzama 

• Su azaldığında aktif kalır.                     

 

 

Aşağıdaki bilgiler 23°C ve %50 bağıl nem içeren laboratuvar koşulları altında belirlenmiştir. 

Tipik Özellikler DURAL AQUA-DAM LV DURAL AQUACCELERATOR 

Viskozite 10 mPas 10 mPas 

Özgül Ağırlık 1,21 kg/litre 1,10 kg/litre 

Fiziksel Durum Sıvı Sıvı 

Renk Koyu Renk Amber renkli şeffaf 

 

Tipik Reaksiyon Profili REÇİNE + HIZLANDIRICI % 3+%10 SU REÇİNE + HIZLANDIRICI % 5+%10 SU REÇİNE + HIZLANDIRICI % 5 

Genleşme Faktörü İlk Hacminin 15-25 katı  İlk Hacminin 15 - 25 katı 
Ürün yaklaşık 8 saat 

boyunca sıvı kalır; 

Yüzeyde ince ve sert 

kabuk oluşması, 

ürünün işlenebilirliğini 

etkilemez. 

Başlangıç Köpük 30 - 45 saniye <10 saniye 

Reaksiyon Süresi 3 - 4 dakika 20 - 30 saniye 

Görünüş 
Sarı renkli, yarı esnek, 

kapalı hücreli köpük 

Sarı renkli, yarı esnek, 

kapalı hücreli köpük 

*Uygulama Sıcaklığı: +3°C / +50°C     **Servis Sıcaklığı: -30°C / +80°C 

 

3-4 dakika 

Amber renkli şeffaf 

Amber renkli şeffaf 

 

 

Poliüretan reçine, DURAL AQUA-DAM LV 20 kg’lık bidon 

Poliüretan reçine için hızlandırıcı, DURAL AQUACCELERATOR için 1,0 kg’lık bidon. 
 

 

                          Tüm malzemelerin orijinal, açılmamış ambalajlarında 1 yıl raf ömrü vardır.  

            Ürünler neme duyarlıdır ve hava geçirmez kaplarda muhafaza edilmeleri gerekir. 

RAF ÖMRÜ 

AMBALAJLAMA 

TEKNİK BİLGİLER 

ÖZELLİKLERİ/AVANTAJLARI 

TEMEL UYGULAMALAR 

AÇIKLAMA 
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Yüzey ve Çatlak Hazırlığı: Projenin düzgün bir şekilde tamamlandığından emin olmak için yüzeyin dışını 

temizleyerek çatlamanın veya derzin tümünün görülebilmesini sağlayınız. Bu uygun delik delmenize yardımcı 

olacaktır. Tamir edilecek beton zemin kalınlığını bilerek başlayınız. Bu, pakerlerin aralanmasında kullanılacaktır. 

Çatlamanın en düşük noktasından başlayarak; deliğin yarısı beton kalınlığı boyunca 45 derecelik bir açı ile 

kesilecek şekilde delinecek deliğin konumunu üçgenleştiriniz. Bu konumda 16 mm delik açın ve kullanılan ucun 

çatlaktan geçmek için yeterince uzun olduğundan emin olunuz. Çatlamanın karşı tarafında bir sonraki deliğe aynı 

şekilde delin. Delikler arasındaki boşluk beton kalınlığına eşit olmalıdır. Aynı şekilde delikler açmaya devam ediniz, 

çatlak veya derzin tüm uzunluğu boyunca enjeksiyon malzemesini eşit olacak şekilde yukarı doğru hareket ettiriniz. 

Delinmiş deliklere 16 mm enjeksiyon pakerlerini yerleştiriniz. Yanlardan sızdırmadığından emin olmak için pakerlere 

su basınız. Bu su enjeksiyonu, delme işlemi nedeniyle çatlamadan olan herhangi bir toz ve artıkları uzaklaştırmış 

olacaktır. 

Karıştırma: DURAL AQUA-DAM LV’yi enjekte etmeden önce, malzemeyi ve hızlandırıcıyı iyice karıştırınız. Yüksek 

hızda karıştırma ekipmanı kullanmayın, çünkü bu ürünün içine hava sürükleyecektir. DURAL AQUA 

ACCELERATOR 'ı uygun miktarda DURAL AQUA-DAM LV'ye boşaltın ve hızlandırıcının tamamen karıştığından 

emin olmak için yavaş bir hızda bir veya iki dakika karıştırınız. İstenilen reaksiyon sürelerinin ayarlanması için 

uygulama öncesi şantiye testlerinin yapılması gereklidir. Çoğu durumda standart karıştırma oranı kullanılmalıdır. 

Minimum karıştırma miktarının altına düşmeyin, çünkü malzeme soğuk havalarda, özellikle de reaksiyona girmek 

için mücadele verecektir. Malzemenin daralma riski ile karşı karşıya kalacağı için maksimum miktarda hızlandırıcı 

ilave etmeyiniz, böylece suyun çatlaktan veya derzden tekrar geçmesine izin veriniz. 

Yerleştirme: Enjeksiyon pakerleri ayarlandıktan ve delinmiş delikler ve çatlak su ile yıkandıktan sonra, malzeme 

enjeksiyonu başlatılabilir. Düşey bir çatlaktan en düşük noktadan başlayın ve yukarı doğru hareket ediniz. DURAL 

AQUA-DAM LV'ı, köpük malzemesi çatlağın dışına çıkıncaya kadar pakere basmaya devam edin ve bir sonraki 

pakere yaklaşmaya başlar. Yatay bir çatlak üzerinde, önce kurulan ucundan başlayın ve suyla yıkayınız. Çatlak ve 

enjeksiyon yerinde ne kadar çok su kalırsa o kadar iyi olur. Enjeksiyon kafasını ikinci pakere taşıyın ve çatlamanın 

tüm uzunluğunu hareket ettirene kadar tekrarlayınız. Bu uygulama için standart bir havasız boya pompası 

kullanılabilir. Çatlakların tipik enjeksiyon basıncı, çatlamanın genişliğine ve derinliğine bağlı olarak 1,4 - 20 MPa 'dır. 

DURAL AQUA-DAM LV kürlendikten sonra pakerler çıkarılabilir veya kesilebilir, çevresindeki yüzeyle aynı hizada 

olabilir. Çatlak yüzünün dışına çıkan köpük malzemesi bir mala veya benzeri kazıma aleti ile kesilebilir. Paker 

delikleri daha sonra EGECRETE Yapı Kimyasalları’nın ani priz alan çimento esaslı tıkaç malzemeleri AQUACEM 

PLUG veya AQUACEM PLUG ULTRA ile doldurulabilir ve istenen şekilde tamamlanabilir. 
 

 

Tüm uygun koruyucu malzemeleri kullanınız. Aktif enjeksiyon ile temastan kaçınınız. Enjeksiyon esnasındaki kısa 

duruşlarda sistemin bloke olmasını önlemek maksadıyla pompa ve hortumlar hızlandırıcı eklenmemiş reçine ile 

doldurulmalıdır. Enjeksiyon işlemi sonrası hortum hatları ve pompadan su muhteva etmeyen uygun bir temizlik 

malzemesi veya yağ pompalanmalıdır. Bu temizlik malzemesinin bir sonraki enjeksiyon işinden önce hatlardan 

atıldığından emin olun, çünkü enjeksiyonun sertleşme performansını büyük ölçüde etkileyecektir. 

          

 
 

• Soğuk havalar ürünün viskozite ve priz sürelerini etkileyecektir. 

• Ürünü ısıtırken 32 ° C'yi aşmamaya özen gösteriniz. 

• DURAL AQUA-DAM LV ile reaksiyona girmek için kullanılan su 3-10 pH aralığında olmalıdır. 

• Malzemeyi kuru ambalajda saklayınız. Atmosferik nem nedeniyle kovanın içinde yüzeye doğru köpük oluşabilir. 

Bu kısım soyulduktan sonra alttaki malzeme kullanılabilir haldedir. 

• Her durumda, kullanmadan önce Malzeme Güvenlik Bilgi Formuna danışınız.  
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