
 

 
 

 

PC – 509 ACRIL 
Gel standard de injecţie acrilic 

 
PC

®
 509 ACRYL este un gel de injecţie acrilic alcătuit 

din 4 componente utilizat pentru închiderea fisurilor, 

rosturilor de dilatare şi a găurilor prin care curge apa. 

Gel cu vâscozitate scăzută, cu o înaltă reactivitate 

chimică pe bază de răşina metacrilică. Această răşină 

nu conţine acrilamidă, metacrilamidă, formaldehidă sau 

solvenţi 

 
Proprietăţi 
 

• PC
®
 509 ACRYL reacţionează cu apa formând 

un gel durabil şi rezistent chimic cu o creştere 

de volum de 100% până la 120%. 

• Pătrunde adânc în fisuri fine 

• Este permanent rezistent la apă, acizi slabi, 

carburanţi şi hidrocarburi alifatice 

• Are o aderenţă excelentă la materialele 

minerale de construcţii cum ar fi: betonul, 

cimentul, cărămida, metalul şi anumite 

materiale plastice 

• Viteza de reacţie poate fi de la câteva secunde 

până la câteva minute 

• Nu este toxic: LD50 > 5000 mg/kg (oral, 

şobolani). 

 
Domenii de utilizare 
 
Fisuri în pereţi, pardoseli, construcţii din beton, 
canalizări  
 

Date tehnice 
 

Densitate catalizator: 1,11 kg/l 
Densitate răşină: 1,15 kg/l  
pH: 6,5 – 8,0 
% componente active: 42 – 48% 
Solubilitate în apă: solubil 
Temperatură minimă de 
punere în operă: 5°C 

Vâscozitate la  15°C: 30 mPa.s 
 20°C: 27 mPa.s 
 25°C: 21 mPa.s 

 
 
Punere în operă 

 
PC

®
 509 ACRYL constă din 4 componenţi: 

 

• A1: PC
®
 509 ACRYL – răşina acrilică 

• A2: PC
®
 509 Cat – catalizatorul 

• B: PC
®
 509  Init – iniţiatorul 

• C: apa 

 

Două soluţii sunt gata de intrebuinţare 

 

Soluţia 1 

Este un amestec de răşină acrilică PC
®
 509 ACRYL 

cu catalizatorul PC
®
 509 Cat 

 

Soluţia 2 

Este un amestec de apă cu iniţiatorul PC
®
 509 Init. 

 

Pentru obţinerea gelului acrilic aceste 2 soluţii se 

amestecă în raport de 1:1 (vol) 
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Timpii de reacţie: 
 
Pentru modificarea timpului de reacţie se adaptează 
numai cantitatea de catalizator şi se ţine iniţiatorul 
constant. 
 
Soluţia 1: adăugaţi 0,5 kg de inţiator la 8,7 l (8,7 kg) apă 
Soluţia 2: adăugaţi x L catalizator la 8,7 l (10 kg) de 
răşină acrilică 
 
Determinarea cantităţii de catalizator (x) pentru 8,7 l (10 
kg) răşină: 
 
 
 
La 220 C: 

x L cat / 8,7 l (10 kg) 
răşină 

Timpi de reacţie 

0,45 l (0,5 kg) < 15 sec* 
0,36 l (0,4 kg) < 15 sec 
0,27 l (0,3 kg) 33 sec 
0,18 l (0,2 kg) 1 min 12 sec 
0,09 l (0,1 kg) 9 min 

 
 
La 150 C: 

x L cat / 8,7 l (10 kg) 
răşină 

Timpi de reacţie 

0,45 l (0,5 kg) 22 sec* 
0,36 l (0,4 kg) 44 sec 
0,27 l (0,3 kg) 1 min 35 sec 
0,18 l (0,2 kg) 3 min 30 sec 
0,09 l (0,1 kg) 18 min 7sec 

 
La 50 C: 

x L cat / 8,7 l (10 kg) 
răşină 

Timpi de reacţie 

0,45 l (0,5 kg) 40 sec* 
0,36 l (0,4 kg) 1 min 
0,27 l (0,3 kg) 3 min 10 sec 
0,18 l (0,2 kg) 16 min 30 sec 
0,09 l (0,1 kg) / 

 
*compoziţie standard 
Se prepară componenta A şi B în cantitate ce poate fi 
prelucrată în aceeaşi zi. 
 

 PC
®
 509 ACRYL se injecteză în fisură cu pompă 

manuală, electrică sau pneumatică bicomponentă. 
Părţile utilajului care intră în contact cu răşina 
trebuie să fie din oţel inoxidabil. 
 

1. Ambalare 
 
 

PC
®
 509 Acryl – recipient de 25 kg (21,74 l) 

PC
®
 509 Cat – sticle de 1,25 kg (1,13 l) 

PC
®
 509  Init – recipiente mici de 1,25 kg 

 
2. Valabilitate 

 
 
În ambalaj original:  minim 6 luni 
Depozitare în locuri ferite de îngheţ (0-250 C) şi 
usacte 
 

3. Curăţare 
 
Spălaţi echipamentul cu apă 
 

4. Măsuri de precauţie şi securitate 
 

• Protejaţi produsele împotriva razelor UV, 
razelor solare şi depozitaţi-le la temperaturi 
între 0-250 C 

• Nu folosiţi apă dură (cu conţinut bogat de 
calcar) la prepararea componentei B; 
calcarul poate accelera reacţia gelului 

• Utilizaţi ochelari şi mănuşi de protecţie 

• În cazul contactului cu pielea: spălaţi cu 
apă din abundenţă şi săpun. Clătiţi bine 
după aceea 

• În cazul contactului cu ochii: clătiţi ochii 
timp de câteva minute cu apă curată. 
Consultaţi un doctor 

• Transport: nu sunt cerinţe speciale 

• Spălaţi echipamentul cu apă şi un pic de 
detergent 

• Adunaţi resturile de răşină cu nisip sau 
rumeguş şi respectaţi regulile de protecţie 
a mediului 

 

 

 
Datele prospectului şi sfaturile tehnice se bazează pe lucrări numeroase de 
cercetare, precum şi pe experienţa producătorului. Totuşi ele nu sunt angajante şi nu 
scutesc clientul de încercarea aptitudinii materialelor şi a tehnologiei pentru scopul 
propus de utilizare. Datele experimentale indicate au fost determinate la 200 C. Este 
vorba de valori şi analize medii. La livrare pot  apărea abateri. Serviciile noastre 
tehnice vă stau oricând la dispoziţie. 
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