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Техническа карта IN 230

Изд: 03.09.2019КЬОСТЕР IN 3
- Official test certificate, Fachhochschule Ostfriesland (Technical College) – Properties of the resin

Двукомпонентна полиуретанова инжекционна смола за
структурни ремонти

KÖSTER BAUCHEMIE AG
Dieselstraße 1-10, 26607 Aurich

 18
W 230

EN 1504-2: 2004
Защита за повърхността -

Покритие
EN 1504-2

 Пропускливост на водните пари  Клас II  
 Капилярно водопоглъщане и
водопропускливост

w ≤ 0,1 кг/м2 ч0,5  

 Aдхезионна якост ≥ 1 MPa  

Характеристики
IN 3 КЬОСТЕР представлява двукомпонентна полиуретанова
инжекционна смола, която не съдържа разтворители и служи за
инжектиране на пукнатини. Поради високата ú якост на натиск и
адхезионна якост на опън IN 3 КЬОСТЕР запечатва и премоства
пукнатини и фуги, при които се изисква структурно ремонтиране на
сухи и леко влажни пукнатини. 

Технически характеристики
Смесително съотношение A : B
- обемно 1.2 : 1
- тегловно 1 : 1
Трайност на разтвора (+ 20 °C,
1л смес)

40 мин

Работна температура + 5 °C до + 30 °C
Идеална работна температура + 15 °C
Вискозитет (A + B компонент) прибл. 300 mPa.s
Плътност (на сместа) прибл. 1.1 кг /л
Якост на натиск > 80 N / мм²
Aдхезионна якост на опън
(Бетон)

> 2 N / мм²

Якост на опън (7 d / + 23 °C / 65
% относ. вл.)

прибл. 12 N / мм²

Сфери на приложение
Продуктът се използва за трайна изолация, премостване и
структурно ремонтиране на сухи и леко влажни пукнатини и фуги в
бетона, замазките и зидарията. IN 3 КЬОСТЕР се употребява в
случаите, когато стените на пукнатините и неравните структурни
елементи трябва да се съединят с цел постигането на
конструктивна якост. Водоносещите пукнатини се осушават с
предварително инжектиране на IN 1 КЬОСТЕР с цел спиране и
изместване на водата.

Начин на приложение
Компонент А и компонент В се смесват добре с помощта на
бавноскоростен електрически миксер, снабден за препоръчване с
Бъркалка за смоли КЬОСТЕР. След смесването материалът се
премества в друг съд и се пребърква отново. Материалът се бърка

до получаването на хомогенна консистенция. 
Приготвеният работен разтвор се инжектира през инжекционни
пакери от рода на Суперпакер КЬОСТЕР с помощта на
конвенционални еднокомпонентни помпи от рода на 1К
Инжекционна помпа КЬОСТЕР. Отворите се пробиват от двете
страни на пукнатината на разстояние 10 – 15 см и под ъгъл от 45°.
Инжекционните пакери се монтират в отворите и при вертикалните
повърхности се инжектира отдолу нагоре. Преди да пристъпите
към инжектирането, запечатайте пукнатините с КВ-Фикс 5
КЬОСТЕР. Първоначално всеки трети отвор се оставя отворен с
цел контролиране на разпространението на инжекционната смола.
Когато материалът излезе от отвора, в него се монтира пакер и
инжектирането продължава.
Трайността на работния разтвор е 40 минути при + 20°С. По-
високите температури ще намалят трайността на работния разтвор,
а по-ниските температури ще я увеличат.
При вертикалните пукнатини инжектирането се извършва отдолу
нагоре. След втвърдяването на материала и отстраняването на
инжекционните пакери, отворите се запечатват с KB-Fix 5
КЬОСТЕР.
Постигането на конструктивна якост изисква фланговете на
пукнатината да притежават достатъчни адхезионни свойства с цел
постигане на добра адхезия. Инжекционните пяни и
възпрепятстващите свързването субстанции могат да намалят
якостта на системата. Когато съществуват съмнения относно
якостта на свързването, е необходимо да се направят тестови
инжекции, след което да се извадят проби от ядрата на
третираните участъци с цел анализ на адхезията към стените на
пукнатината.

Разходна норма
1.1 кг/л кухина

Почистване
Инструментите се почистват незабавно след употреба с Препарат
за почистване PUR КЬОСТЕР. 

Опаковка
IN 230 001 1 кг комбиниран пакет
IN 230 008 8 кг комбиниран пакет

Съхранение
Съхранявайте материала при температури между + 10° до + 30°С.
В оригинално запечатани опаковки материалът може да бъде
съхраняван 12 месеца.

Мерки за безопасност
Носете предпазни очила и ръкавици. Когато извършвате
инжекционните работи, обезопасявайте околното пространство с
цел предпазване от изпръскване с инжекционна смола, която може
да се отдели от стената, пакерите, отворите и т.н. Не стойте
директно зад пакерите по време на инжектиране. 
 

Горната информация е базирана на резултатите от нашите изследвания и практически опит в тази сфера. Данните от тестването са средни стойности, получени при определени условия. Правилното,
ефективно и успешно приложение на нашите продукти не е предмет на нашия контрол. Апликаторът е отговорен за правилното приложение, съобразено със специфичните условия на строителния обект,
както и за крайния резултат от строителния процес. Това би могло да изисква и допълнителни указания освен препоръките, дадени тук и отнасящи се за стандартни случаи. Спецификациите, направени
от наши служители или представители, които се различават от съдържащите се в тази техническа карта, изискват писмено потвърждение. Валидните стандарти за тестване и полагане, технически данни
и технологични правила на приложение, трябва винаги да бъдат съблюдавани. Гаранцията е валидна само по отношение на качеството на нашите продукти съгласно нашите срокове и условия, не и по
отношение на тяхното ефективно и успешно полагане. Тези инструкции са технически ревизирани и отменят всички предходни варианти.
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Свързани продукти
КЬОСТЕР KB-Фикс 5 Арт. N C 515 015
КЬОСТЕР Разтвор за ремонти R4 Арт. N C 536
КЬОСТЕР IN 1 Арт. N IN 110
КЬОСТЕР PUR-почистващ препарат Арт. N IN 900 010
KÖSTER Импакт Пакер 12 Арт. N IN 903 001
КЬОСТЕР Суперпакер 13 мм х 115 мм
CH

Арт. N IN 915 001

КЬОСТЕР Инжекционен пакер - бърз
13 мм x 120 мм PH

Арт. N IN 922 001

КЬОСТЕР 1К Инжекционна помпа Арт. N IN 929 001
KOSTER Ръчна помпа без манометър Арт. N IN 953 001
KÖSTER Ръчна помпа с манометър Арт. N IN 953 002
КЬОСТЕР Крачна помпа Арт. N IN 958 001
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