
 

 

      PC® LEAKINJECT UNI 6816 ES 

          Răşină de injecţie cu vâscozitate scăzută pentru etanşarea 
scurgerilor de apă 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Descriere 

Rășină de injecție poliuretanică, cu vâscozitate redusă, ce poate fi utilizată pentru 

etanșarea fisurilor cu flux de apă sub presiune sau pentru reparații structurale ale fisurilor 

uscate. 

Atunci când nu se produce contactul cu apa, rășina este complet întărită după 5 ore 

(chiar și la o temperature de cca. 0°C) iar volumul nu se modifică. Proprietățile de 

aderență ale materialului oferă posibilitatea de a lega constructiv elemente structurale. 

În contact cu apa, rășina de injecție va expanda considerabil și se va întări, formând o 

spumă dură cu o structură celulară densă. 

2. Utilizare  

PC® Leakinject UNI 6816 ES este o rășină poliuretanică de injecție utilizată pentru 

etanșarea fisurilor cu flux de apă sub presiune. 

Rășina poate fi de asemenea utilizată pentru umplerea unor goluri și fisuri în beton, 

zidărie sau structuri din piatră naturală. 

3. Avantaje 

Formula echilibrată a acestui material unic oferă posibilitatea de realizare a etanșării 

cavităților și fisurilor prin procedeul de injecție. 

Acest produs combină avantajele sistemului clasic de injecție poliuretanic, prin formarea 

de spumă (ce realizează etanșarea temporară a scurgerilor de apă) cu avantajele 

sistemului clasic de injecție epoxidic (ce realizează reparația structurală a structurilor din 

beton). 

4. Proprietăți  

• Mare capacitate de penetrare 

• Vâscozitate scăzută 

• Excelente proprietăți de etanșare 

• Pătrunde adânc în fisurile fine 

• Aderență excelentă, chiar în condiții nefavorabile precum combinația de 

temperatură scăzută și umiditate 

• PC® Leakinject UNI 6816 ES prezintă rezistență chimică la câteva produse 

chimice, iar materialul întărit nu este toxic 

5. Date tehnice 
• Culoare: maro deschis 

• Expansiune liberă: 1700 % - 2200 % 



• Densitate:     - rășină:         1,10 – 1,20 kg/l 

                     - catalizator:   aprox. 0,947 kg/l 

• Vâscozitate (25°C):   - rășină:         190 mPa.s 

                                  - catalizator:   8 mPa.s 

• Timp de reacție:        65 g rășină + catalizator +20 g apă 

 % Catalizator Început reacție Sfârșit reacție 

10°C 

2% 54" 4'30" 

6% 24" 1'32" 

9% 19" 1'04" 

15°C 

2% 50" 4'22" 

6% 24" 1'38" 

9% 18" 1'17" 

20°C 

2% 40" 3'30" 

6% 19" 1'17" 

9% 14" 54" 

25°C 

2% 34" 3'05" 

6% 17" 1'10" 

9% 13" 50" 

• Rezistența la compresiune (determinată pe materialul ce nu a format spumă, 

perioadă de întărire 3 zile la 20°C):  52 N/mm2 

• Rezistența la încovoiere (determinată pe materialul ce nu a format spumă, 

perioadă de întărire 3 zile la 20°C):  21 N/mm2 

• Aderența (determinată pe materialul ce nu a format spumă, perioadă de întărire 3 

zile la 20°C):  > 2,5 N/mm2 (rupere beton) 

6. Punere în operă  

Amestecați PC® Leakinject UNI 6816 ES componenta B cu PC® Leakinject UNI 6816 

ES componenta A până obțineți o mixture omogenă. În plus adăugați PC® Leakinject UNI 

6816 Cat, și injectați amestecul în fisură cu ajutorul unei pompe monocomponent 

(manuală, electrică, pneumatică) în fisură. La reacția cu apa, PC® Leakinject UNI 6816 

ES formează o spumă poliuretanică dură. În absența apei, PC® Leakinject UNI 6816 ES 

se întărește, formând o masă solidă cu caracteristici de refacere structurală. În absența 

apei, la 2 ore de la preparare produsul nu mai este pompabil și este complet întărit  după 

5 ore, la 20°C. 

7. Ambalare  

PC® Leakinject UNI 6816 ES – componenta A              23,55 kg  

PC® Leakinject UNI 6816 ES – componenta B                1,45 kg 

PC® Leakinject UNI 6816 Cat                                              2,3 kg 

8. Termen de valabilitate  

• 12 luni de la data fabricației, în ambalaj original, nedesfăcut și nedeteriorat, 

depozitat într-un loc uscat, la temperaturi între +10°C și +30°C. 

• Odată ambalajul deschis, produsul are valabilitate limitată și ar trebui folosit în 

termen cât mai scurt. 

9. Curățare  

Curățați pompa și echipamentele de fiecare dată când întrerupeți lucrul pentru mai mult 

de 15 minute, sau de fiecare dată când este necesar și la finalizarea procesului de 

injecție, utilizând PC® Ecoclean. Spălați suplimentar cu încă o cantitate de ¼ litri de PC® 

Ecoclean. 



10. Măsuri de protecție și recomandări pentru siguranță  

• Evitați contactul produsului cu pielea și ochii 

• Utilizați ochelari de protecție, mânuși și echipament de protecție 

• În cazul contactului cu ochii, clătiți cu apă din abundență și cereți asistență 

medicală 

• În cazul contactului cu pielea, spălați cu apă din abundență 

• Strângeți resturile de rășină folosind nisip și înlăturați-le respectând regulile de 

protecție a mediului 

• Produsul reacționează cu apa și cu umiditatea din aer, formând CO2. Aceasta 

poate crea presiune în ambalajul deja desfăcut. 

• Pentru mai multe informații, consultați fișa de siguranță a produsului. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               P C  L E A K I N J E C T  U N I  6 8 1 6  ES 
 
Aceste informaţii sunt oferite pe baza datelor cunoscute de către noi. Reprezintă o posibilă sugestie utilă pentru testările pe care aţi putea 
dori să le faceţi. Prezenul material poate fi modificat pe măsură ce noi informaţii şi teste vor fi disponibile. Nu oferim nicio garanţie şi nu nu 
ne asumăm nicio obligaţie sau responsabilitate în legătură cu aceste informaţii. 
 
S.C. SOLARON CONSTRUCT S.R.L.  
Birouri: Str. Ştirbei Vodă 95, Bl. 25B, Sc. A, Ap.13, 010108 – Bucureşti -1; Tel/Fax: +40-21-637 35 45; Tel: +40 724 324 114 Tel: +40 744 324 

114; E-mail: solaron@solaron.ro; Website: www.solaron.ro; Depozit:. Sos. Odăi 365, Sector 1, Bucureşti (Sorceti) 
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