
TECHNISCHE 
FICHEIT 2K Flex PUR LV

Zeer laag visceus 2-componenten 
MDI polyurethaan mengsel 
dat zowel in droge als natte 
omstandigheden reageert.

TOEPASSINGEN

EIGENSCHAPPEN

• Elastische waterdichting van barsten en voegen in wanden, vloeren en 
betonconstructies.

• Injectie van zeer fijne scheuren en barsten.
• Injectie van injectieslangen.

• Heeft geen water nodig voor reactie. Zonder water verandert het materiaal in 
een flexibele waterafdichting. Met water zal het materiaal lichtjes schuimen.

• Goede hechting aan beton en metaal.
• Uithardingsproces veroorzaakt geen volumewijziging.
• Droogt niet uit na het uithardingsproces.
• Niet corrosief t.o.v. metalen.
• De hars kan gebruikt worden in combinatie met water geactiveerde schuimen 

(2-stappen injectie).
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TECHNISCHE GEGEVENS

A COMPONENT B COMPONENT MIXTURE
Uitzicht Kleurloos Donkerbruin Bruin

Viscositeit (20 °C) 144 mPas 62 mPas 118 mPas 

Dichtheid (20 °C) 1.005 g/cm 1.105 g/cm 1.052 g/cm

MENGVERHOUDING

A COMPONENT B COMPONENT
Klein 12 kg 13.2 kg
Groot 22.73 kg 25 kg

A COMPONENT B COMPONENT

1:1 in volume
12 kg 13.2 kg

22.73 kg 25 kg

VERPAKKING

Evaluatie van de reactiviteit bij 20 °C

Verpompbaarheid

Verlies aan vervormingsarbeid bij 
cyclische compressietest:

Shore A

Waterdichtheid onder druk

Compatibiliteit met beton

Elasticiteitsmodulus

Treksterkte

Rek bij breuk

Injecteerbaarheid in een droge
zandkolom

Injecteerbaarheid in een natte
zandkolom

Hechting en elongatie bij 3 °C

Glastransitietemperatuur

Tijd dat een mengsel bestaande uit 
1 kg gemengd product nodig heeft om in 
een recipiënt van 1 l te stijgen van 20 °C 
tot 40 °C: 28 minuten.

28 minuten

60 minuten bij 20 °C

< 20%

Na volledig uitharden 72

EN 14068 Waterdicht bij 2x 105 Pa.

EN 12637-1 Geslaagd (compatibel)

EN ISO 527, na 5 dagen bij 25 °C 6.6 MPa

EN ISO 527, na 5 dagen bij 25 °C > 3 N/mm²

EN ISO 527, na 5 dagen bij 25 °C 128 %

EN 1771, 0.1 mm - 0.3 mm Gemakkelijk injecteerbaar

EN 1771, 0.1 mm - 0.3 mm Gemakkelijk injecteerbaar

EN 12618-1

Hechting op een droge betondal: 1.30 
N/mm²

N/mm²
Hechting op een natte betondal: 0.63 

Hechting op een gezandstraalde stalen 
plaat: 3.59 N/mm²

Elongatie bij 3 °C: 117 %

EN 12614 - 35.2 °C
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VERWERKING 1 VOORBEREIDING

• De IT 2K Flex PUR LV-componenten worden gebruiksklaar geleverd. 
•

van het gebouw en de mogelijke hoeveelheid aanwezig water. Hogere 
temperaturen versnellen de reactietijd en lagere temperaturen vertragen 
deze. 

• Bepaal de injectiemethode.

Methode 1
• Meng de twee componenten in een volume-verhouding van 1:1.
• Injecteer dit mengsel door middel van een pomp binnen de tijdslimiet 

van de verpompbaarheid. 

Methode 2
• Injecteer de hars door middel van een roestvrijstalen 

2-componentenpomp (manueel, electrisch of pneumatisch). 
• Component A en component B moeten apart worden toegediend, in 

een volume-verhouding van 1:1.

• Controleer of de pomp en apparatuur schoon zijn en of er geen resten van 
eerdere injectiewerkzaamheden zijn achtergebleven.

• Controleer de kwaliteit van het beton, want injectie impliceert druk.

Verpompbaarheid 60 min. bij 20 °C

Tijd waarna het mengsel niet 
meer vloeibaar is

10 uur bij 12°C
6 uur bij 25 °C

Tijd waarna het mengsel 
volledig is uitgehard

7 dagen bij 12 °C

5 dagen bij 25 °C

• Bepaal het type en de afmetingen van de packers volgens het pomptype,  
de plaatdikte en type injectie.

• Maak de scheur zichtbaar tot op het constructiebeton zodat de boorpatronen 
bepaald kunnen worden.

• Als er wapeningsstaal aanwezig is, probeer dit te lokaliseren en het 
boorpatroon zo te plannen dat de wapening niet doorboord wordt.

• Boor de gaten bij een hoek van ongeveer 45° of minder en in de richting van 
de scheur. Zorg ervoor dat de boor de scheur kruist.

•
scheur.

• Bevestig de packers in de booropening.

2 BOORGATEN EN PACKERS

• Breng de pomp in gereedheid om met de injectie te kunnen starten.
De injectiedruk varieert afhankelijk van de structuur en de grootte van de•
scheur.

• Begin met de injectie aan het laagste punt van de scheur.
• Ga door met injecteren totdat hars uit de aangrenzende packers lekt. Dit is 

nodig om een gelijkmatige materiaalverdeling te krijgen.
• Stop met pompen, ontkoppel en ga verder naar de volgende packer.
• Ga door met de procedure totdat het gebied is bedekt.

3 INJECTIE POLYURETHAAN HARS
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• Reinig de pompapparatuur telkens wanneer er een stop van meer 
dan 15 minuten is. Of aan het einde van de injectie, spoelen met voldoende 
reinigingsmiddel. 

• Wanneer het reinigingsmiddel uit de slangen komt, doorspoelen met 
voldoende reinigingsmiddel. 

• Om uitgeharde polyutherane resten te verwijderen, gebruik PC® PU cleaner. 
• Reinigingsmiddel er uit pompen en een (natuur)olie er in pompen en 

vervolgens de pomp wegzetten.  

Bewaring
Op een droge plaats tussen +10 °C en +30 °C.

Houdbaarheid
12 maanden na productie in de originele, ongeopende en onbeschadigde 
verpakking. Als de verpakkking geopend is, vermindert de levensduur van 
het product zeer snel.

BEWARING

4 REINIGING

• Draag een veiligheidsbril, handschoenen en beschermende kleding. Vermijd 
contact met huid en ogen.

• Bij contact met de ogen: overvloedig spoelen met zuiver water en een arts 
raadplegen.

• Bij contact met de huid: overvloedig spoelen met water.
• De IT 2K Flex PUR LV-component kan met water of 

luchtvochtigheid reageren onder vorming van CO-gas, wat een drukopbouw ²
kan geven in een gesloten verpakking of container welke reeds geopend is.

• Resten IT 2K Flex PUR LV mengen met zand en verwijderen 
volgens de locale voorschriften.

• Zie veiligheidsgegevensblad voor meer gegevens.

VOORZORGSMAATREGELEN EN 
VEILIGHEIDSAANBEVELINGEN

Zonder water Met water
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0749

InjectieTools
Oostergracht 6
3763 LZ Soest

09

0749 - CPD
BC2-565-1895-0004-001

EN 1504-5
Concrete injection product

U(D1) W(1) (1/2/3) (5/30)
Ductile filling of cracks

Adhesion and elongation capacity at 3 °C Adhesion: 
     On dry concrete slab: 1.30 N/mm2

     On wet concrete slab: 0.63 N/mm2

    On sandblasted metal plate: 3.59 N/mm2

Elongation: > 10%

Elongation capacity at 3 °C > 10 %

Watertightness ≥ 2 x 105  Pa

Glass transition temperature - 35.2 °C

Injectability into dry medium High injectability for crackwidths from 0.1 mm

Injectability into non dry medium High injectability for crackswidths from 0.1 mm

Initial viscosity mixture (20 °C) 118 mPas

Expansion ratio and evolution NPD

Workable time 150 min (12 °C), 90 min (25 °C)

Durability-compatibility with concrete Pass

Corrosion behaviour Deemed to have no corrosive effect

Dangerous substances Comply with 5.4
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