
 

            
 

HW 245 
Răşină poliuretanică de injecţie 

  
    

••  FFăărrăă  ssoollvveenntt  şşii  ffooaarrttee  eellaassttiicc  
••  AAddeerreennţţăă  şşii  ccaappaacciittaattee  ddee  ppăăttrruunnddeerree  ffooaarrttee  bbuunnăă  
••  PPeennttrruu  iinnjjeeccţţiiee  
  

HW 245 este o răşină poliuretanică 

bicomponentă, fără solvent, cu vâscozitate 

mică şi foarte elastică. 

 
Proprietăţi 
 

• HW 245 are vâscozitate mică şi de 

aceea pătrunde foarte bine în 

capilare şi pori foarte fini. 

 

• HW 245 se poate folosi şi pe straturi 

suport uşor umezite. 

 

• HW 245 are un comportament pasiv 

faţă de oţel. Este rezistent la 

substanţe alcaline şi nu atacă 

betonul, fâşiile de rostuire, bitumul, 

foliile şi ţevile de PVC. 

 

 

Domenii de utilizare 
 
 

Se foloseşte ca răşină de umplere pentru 

fisuri şi rosturi în beton (PUR ZTV-RISS) şi 

piatră, unde sunt prevăzute mişcări uşoare 

de până la 10%. Domeniile tipice de 

utilizare sunt acele locuri în care nici 

îmbinarea aderentă şi nici rostuirea 

extensibilă nu reprezintă o soluţie optimă. 

 

 

Caracteristici tehnice 
Culoare Transparent,uşor gălbui 

Raport de amestecare                     5:2 

Densitate la 230C                            1,10 g/cm3 

Vâscozitate la 100C                         cca. 400 mPas 

Vâscozitate la 200C                         cca. 300 mPas 

Timp de punere în operă la 100C    cca. 70 min. 

Timp de punere în operă la 200C    cca. 50 min. 

Timp de punere în operă la 300C    cca. 35 – 40 min. 

Întărit complet 100%                        după 7 zile (20 ° C) 

Temperatura minimă de punere 

în operă 
50C la stratul suport 

Consumul de material                     1,10 kg /ml 

Ambalare   1, 6, 12 şi 180 kg 

Depozitare   la loc uscat minim 6 luni 

Conţinut de substanţe solide           100% 

GGVS/ADR:  

Componenta A răşina                     Nu prezintă pericol 

Componenta B întăritor                  Dăunător sănătăţii 

Regulament privind lichidele combustibile: 

Componenta A răşina                      

Componenta B întăritor                   

Regulamentul privind transportul materialelor periculoase 

Componenta A răşina  

Componenta B întăritor                   
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 Amestecarea:   
 
Componentele răşină (A) şi întăritor (B) sunt 
livrate în cantităţile corespunzătoare raportului 
de amestecare, mai puţin cele livrate în butoi. 
Întăritorul (B) se toarnă în răşină, scurgându-se 
bine toată cantitatea. Întregul amestec se 
omogenizează foarte minuţios cu un agitator 
mecanic cu turaţie maximă de 300 rot/min 
(poate fi folosită şi o bormaşină lentă cu un 
agitator cu palete). Se va amesteca bine şi pe 
verticală şi din laterale pentru a se dispersa 
întăritorul şi pe verticală . Amestecarea continuă 
până când amestecul este omogen (ca.2 
minute). Temperatura ambelor componente la 
amestecare va fi de minimum +150C. Materialul 
se toarnă într-un recipient curat şi se mai 
amestecă o dată. Materialul nu se pune în operă 
din ambalajele din care a fost livrat! 
 
Punere în operă:  
 
La aplicarea răşinilor sintetice, pe lângă 
temperatura mediului ambiant, o importanţă 
deosebită o are temperatura stratului suport. La 
temperaturi scăzute reacţiile chimice sunt 
încetinite; se măresc timpii de punere în operă, 
de efectuare a altor lucrări suplimentare, timpii 
de circulare şi timpii de întărire. În acelaşi timp 
creşte consumul datorită vâscozităţii crescute. 
La temperaturi ridicate, reacţiilor chimice sunt 
accelerate şi timpii de mai sus se scurtează. 
Pentru o întărire completă a materialului 
temperatura medie a stratului suport trebuie să 
peste temperatura minimă. 
 
Pregătirea stratului suport: 
Stratul suport care trebuie umplut trebuie să fie 
suficient de umed şi curat pentru a asigura o 
bună ancorare în fisură. Murdăriile din fisuri şi 
găuri trebuie îndepărtate cu presiune de aer  
uscat fără uleiuri. 
 

 
Comportamentul fiziologic şi măsuri de 
protecţia muncii 
În stare întărită, răşina nu prezintă nici un fel de 
pericol. Trebuie luate în consideraţie 
avertismentele de pe recipiente. Se va evita 
contactul răşinii epoxidice neîntărite cu pielea 
(se vor purta mănuşi de protecţie); zonele venite 
în contact cu răşina se vor spăla cu mult săpun 
şi apă. Sfătuim personalul care lucrează să ia în 
consideraţie fişa tehnică a BG M044 „producerea 
de poliuretan şi isocinate”. În stare neîntărită, 
componentele răşinii nu au voie să ajungă la 
canalizare, în ape curgătoare sau stătătoare sau 
în pământ. Materialul care a curs din greşeală 
din vasul de amestecare se va colecta cu 
rumeguş. 
 
Curăţirea sculelor: 
Sculele se curăţă cu atenţie după fiecare ciclu de 
lucru cu diluant HW – PU . 
 
 
Exemplu de utilizare şi consumul de material:
Umplerea fisurilor şi găurilor, inclusiv celelalte 
lucrări suplimentare, precum montarea de 
packerelor trebuie realizate conform ZTV-ului  
referitor la fisuri. 
 
 

 


