
TECHNISCHE 
FICHEIT Acryl Gel 500 R

5-componenten, zeer elastisch, 
laag viskeus, acryl injectiehars 
met uitstekende fysische 
eigenschappen. Ideaal voor 
het waterdicht maken van 
ondergrondse structuren zoals 
tunnels.

TOEPASSINGEN

EIGENSCHAPPEN
• De initiator wordt opgelost in een versterkend polymeermengsel in plaats van 

water. Als resultaat heeft de acrylgel sterk verbeterde fysische eigenschappen 
vergeleken met standaard acrylinjectieharsen zoals superieure treksterkte
en lage viscositeit.

• Goede algemene chemische bestendigheid.
• Uitstekende hechting op minerale bouwmaterialen zoals beton, cement en 

baksteen.
• Reageert in een elastische, duurzame gel.

Uitstekend waterretentievermogen: wanneer de geïnjecteerde scheuren,

•
•

Bevat geen acrylamide, methacrylamide, formaldehyde of oplosmiddelen.
Niet vlambaar.

•
kloven en holten opdrogen als gevolg van temperatuur- of 
grondwaterpeilschommelingen zal de gel niet gemakkelijk barsten.

• De uitgeharde gel heeft een uitstekende duurzaamheid in nat-droog cycli.

•
constructies, etc.

• Injectie van structuren die de sterke fysische eigenschappen van de acrylgel 

Scherminjecties rond tunnelsegmenten, afvoerpijpen, poreuze beton-

vereisen als gevolg van schommelingen in grondwaterstanden, bezinking 
van beton, expansievoegen, etc.
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UITGEHARD ACRYLAAT BIJ 20 °C

Treksterkte < 0.5 MPa

Rek > 250%

Hechtsterkte Geen lijmdefect tussen het 
beton en het uitgeharde acrylaat.

Krimp < 15 mass%

VERPAKKING

HARS ADDITIEF KATALYSATOR INITIATOR STRENGTHENER

24.910 kg 0.09 kg 2.50 kg 0.625 kg 23.7 kg

TECHNISCHE DATA
(typische waarden)

HARS ADDITIEF KATALYSATOR INITIATOR STRENGTHENER MENGSEL
Kleur Paars-roze 

vloeistof

Heldere 
transparante 

vloeistof

Heldere gele 
vloeistof Wit poeder Witte vloeistof Witachtig roze

Viscositeit 
(20 °C) 18 mPas 5 mPas 7 mPas 25 mPas 20 mPas

Dichtheid 1.173 g/cm3 0.931 g/cm3 1.04 g/cm3 1.019 g/cm3 ± 1.09 g/cm3

PH 5 - 6 10 - 11 11 - 12 7 - 8
Vaste stof 

gehalte 42% - 48% 40% - 43% 40% - 50%

Volledig 
mengbaar met 

water
Ja Ja Ja Oplosbaar Ja

Corrosiviteit Niet-corrosief
Pot Life Aanpasbaar 

van de 
hoeveelheid 

initiator

MENGVERHOUDING

OPLOSSING 1 OPLOSSING 2

1:1 in volume
IT Acryl Gel 500 R Hars met 
IT Acryl Gel 500 R Additief en 
IT Acryl Gel 500 R Katalysator

IT Acryl Gel 500 R Initiator met 
IT Acryl Gel 500 R Strengthener 
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De IT Acryl Gel 500 R-componenten worden gebruiksklaar geleverd.
Maak 2 mengsels in aparte plastic emmers. Bereid slechts zoveel voor als 
dezelfde dag zal worden gebruikt.

Oplossing 1:  IT Acryl Gel 500 R Hars gemengd met IT Acryl Gel 500 R 
  Katalysator en IT Acryl Gel 500 R Additief.

Oplossing 2:   IT Acryl Gel 500 R Initiator gemengd met IT Acryl Gel 500 R  
  Strengthener.

Aandacht
Gebruik bij het mengen van het hars altijd een houten of roestvrijstalen 
patel.

•
structuur van het gebouw en de mogelijke hoeveelheid aanwezig water.
De reactietijd is afhankelijk van de temperatuur van het materiaal, de

Hogere temperaturen versnellen de reactietijd en lagere temperaturen
vertragen deze.

• We adviseren om voor injectie een proef op locatie te doen om de reactietijd 
te observeren en te definiëren.

• Pas alleen de hoeveelheid IT Acryl Gel 500 R Initiator aan om de reactietijd te 
wijzigen. De hoeveelheid van de andere componenten blijft hetzelfde. Neem 
contact op met uw InjectieTools-vertegenwoordiger voor langere reactietijden.
Gebruik een tweecomponentenpomp (handmatig, elektrisch of pneumatisch)
van roestvrij staal.

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

• De twee mengsels worden afzonderlijk in de pomp ingebracht, maar worden 
homogeen gemengd in een volumeverhouding van 1: 1 in de mengkop van 
de pomp voordat deze door het pompmondstuk wordt geïnjecteerd.

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

VERWERKING 1 VOORBEREIDING

OPLOSSING 1 OPLOSSING 2

Hars Additief Katalysator Initiator Strengthener

Kg Liter Kg Liter Kg Liter Kg Kg Liter Reactietijden 
bij 20 °C

24.910 21.236 0.09 0.0967 2.50 2.395 1.25 23.7 23.258 28 sec.

24.910 21.236 0.09 0.0967 2.50 2.395 1 23.7 23.258 36 sec.

24.910 21.236 0.09 0.0967 2.50 2.395 0.75 23.7 23.258 44 sec.

24.910 21.236 0.09 0.0967 2.50 2.395 0.625 23.7 23.258 56 sec.**

24.910 21.236 0.09 0.0967 2.50 2.395 0.5 23.7 23.258 1 min. 12 sec.

24.910 21.236 0.09 0.0967 2.50 2.395 0.25 23.7 23.258 2 min. 12 sec.

REACTIETIJDEN BIJ 20 °C

*   Dit is een geschatte waarde omdat wordt aangenomen dat het volume van de initiator ongeveer 0,5 liter is. Dit volume kan natuurlijk lager of hoger zijn, afhankelijk van  
de hoeveelheid initiator die wordt gebruikt.

** Standaardsamenstelling.
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Aangezien de IT Acryl Gel 500 R Initiator wordt opgelost in een versterkend polymeermengsel 
in plaats van water, heeft de gel uitstekende fysische eigenschappen: 
uitstekende cohesie bij zwelling, goede stabiliteit, hoog waterretentievermogen, uitstekende duurzaamheid 
tijdens nat-droog cycli en superieure treksterkte in vergelijking met standaard acrylaat injectieharsen.

• 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. 

• Maak een raster van injectiegaten.
De afstand van de geboorde gaten is afhankelijk van de situatie.•

• Voor het afdichten (van voegen/scheuren) door middel van scherminjecties, 
zorg dat de boorgaten tot achter de betonnen structuur of voegband komt. 

• Bevestig de packers in de booropening.

2 BOORGATEN EN PACKERS

• Nadat het materiaal is uitgehard, kunnen de packers worden verwijderd.
• De geboorde gaten kunnen worden afgedekt met een snelhardende 

PCC-mortel
• Reinig en spoel de pompapparatuur met water telkens bij het stoppen

van de injectie. Of, indien nodig, aan het einde van de injectie spoelen 
met voldoende water.

• Zorg ervoor dat de pomp goed schoongemaakt is en stop alleen als er 
helder water uit de pomp komt.

4 REINIGING

• Aanmaken en instellen van de reactietijd van het hars.
• 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 van de ene naar de andere kant en van onder naar 
boven.

• 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 ACRYL HARS
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IT Acryl Gel 500 R

Voor bijkomende documentatie, veilgheidsvoorschriften, instructievideo’s, test sampels, test sampel richtlijnen, etc. contacteer ons sales departement .

• Bescherm de producten tegen UV en zonlicht.
• Gebruik geen water dat veel mineralen bevat voor de bereiding van 

oplossing 2. De mineralen kunnen de gelreactie versnellen.
• Draag een veiligheidsbril, handschoenen en beschermende kleding. Vermijd 

contact met huid en ogen.
• In geval van contact met de ogen: spoel grondig met schoon water en 

raadpleeg een arts.
• In geval van contact met de huid: wassen met veel water en zeep. Goed 

naspoelen.
• Meng resten van IT Acryl Gel 500 R met zand of zaagsel en gemengd 

materiaal in overeenstemming met de lokale voorschriften.
• Raadpleeg het SDS-blad.

VOORZORGSMAATREGELEN EN 
VEILIGHEIDSAANBEVELINGEN

Bewaring 
In een donkere en droge ruimte tussen +5 °C en +25 °C.

Houdbaarheid
12 maanden na productie in de originele, ongeopende en onbeschadigde 
verpakking. Bij bewaring in temperaturen hoger dan 25 °C kan de 
houdbaarheid niet gegarandeerd worden. 

BEWARING

0749

09

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

EN 1504-5
U(S1) W(1) (1/2/3/4) (5/30)

Concrete injection product for swelling filling of cracks

Watertightness ≥ 2 x 105 Pa

Workability - Viscosity ≤ 60 mPa.s

Corrosion behaviour Deemed to have no corrosive effect

Expansion ratio and evolution by water storage Volume change:  app. 120%

Durability - Sensitivity to water The expansion reaches a constant level

Durability - Sensitivity to wet-drying cycles No modification of the expansion ratio

Durability - Compatibility with concrete Pass

Dangerous substances Comply with 5.4 
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