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PC
®
 509 Z ACRYL – injektavimo dervos 

 
 

 

1. APRAŠYMAS 
PC

®
 509 Z Acryl yra 4- komponentų akrilinės injektavimo dervos skirtos įtrūkimų ir tuštumų sandarinimui. 

Tai žemo klampumo medžiaga, kurios pagrindą sudaro greitai reaguojanti akrilinė medžiaga ir metakriliniai 

monomerai. Medžiagos sudėtyje nėra akrilamido, metakrilamido, formaldehido ar tirpiklių. 

PC
®
 509 Z Acryl itin veksmingai absorbuoja užinjektuotų įtrūkimų ir tuštumų susitraukimą ir plėtimąsi esant 

temperatūros svyravimams.   

 

2. PRITAIKYMAS 
Įtrūkimų esančiųsienose, grindyse, betono konstrukcijose, nuotekų konstrukcijose, požeminėse konstrukcijose ir t.t. 

sandarinimas. Kartu su kitais injektavimo geliais PC
®
 509 Z Acryl gali būti naudojamas konstrukcijose, kurios yra 

nuolatos veikiamos vandeniu (svyruojantis gruntinio vandens lygis). 

 

3. SAVYBĖS 

 Aktyvuotas PC
®
 509 Z Acryl tampa elastingu, tvirtu ir atspariu cheminiam poveikiui geliu. Veikiamas 

vandens brinksta. 

 Prasiskverbia giliai į smulkius įtrūkimus. 

 Pasižymi aukštu cheminio atsparumo lygiu (benzinas, mineralinės ar augalinės alyvos, tepalai..). 

 Puikus sukibimas su įprastomis statybinėmis medžiagomis, tokiomis kaip betonas, cementas, ir plytos. 

 Aktyvavimo laikas gali būti reguliuojamas nuo kelių sekundžių iki kelių minučių.  

 Sudėtyje nėra toksinių tirpiklių, laikomas nedegiu . 

 PC
®
 509 Z Acryl turi aukštą vandens sulaikymo gebėjimą, kai užinjektuoti išdžiūvę plyšiai veikiami 

svyruojančiais temperatūros ir gruntinio vandens lygio pokyčiais, nes neįmanomas esančio plyšiuose gelio 

sutrūkinėjimas sausuoju metu. 

Puikios brinkimo savybės esant išdžiūvusiam geliui => pastovi hidroizoliacija metų bėgyje ir kasmet. 

 

4. TECHNINIAI PARAMETRAI, SAVYBĖS 

 Komponentas A1 (dervos): 

 ◦    Išvaizda :    violetiniai-rožinis skystis 

 ◦    Klampumas (+20 °C):  19 mPas 

 ◦    Tankumas:   1,15 kg/l 

 ◦    pH:   6,5 – 8,0 

 ◦    % aktyviųjų komponentų:  42 – 48 % 

 ◦    Visiškai suderinamas su vandeniu 

 Komponentas A2 (katalizatorius): 

 ◦    Išvaizda :    skaidrus geltonas skystis 

 ◦    Klampumas (+20 °C):  22 mPas 

 ◦    Tankumas:   1,11 g/ml 

 ◦    Visiškai suderinamas su vandeniu 

 Komponentas B (greitiklis):   balti, vendeniu skiedžiami milteliai  

 Minimali darbinė temperatūra:  +5 °C 

 Pailgėjimas:   >50 % 

 Atsparumas vandens spūdžiui (EN 14068): nelaidus iki 2 x 10
5
 Pa 

 Suderinamumas su betonu (EN 12637 – 1) atitinka (suderinamas su betonu) 

 Jautrumas drėkimo-džiūvimo ciklams (EN 14498 B): brinkimo gebėjimas be pakitimų po 10 drėkimo-

džiūvimo ciklų. Vieną drėkimo-džiūvimo ciklą sudaro 1 diena džiovinimo esant +50 °C temperatūrai, po 

kurio seka 6 dienos mirkymo vandenyje esant +21 °C temperatūrai. 

 Brinkimo gebėjimas vandenyje (EN 14498 A): išbrinksta iki nustatyto lygio. 
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 Tūrio padidėjimas apsemtoje būsenoje (EN 14498): 150 % po 7 dienų mirkymo vandenyje, esant +21 °C 

temperatūrai. 

 Tinka naudoti: 6 mėnesius nuo originalios pagaminimo datos, esant neatidarytai ir nepažeistai pakuotei. PC
®
 

509 Z Acryl tiri būti laikomas sausoje ir tamsioje patalpoje, esant nuo +5 °C iki +25 °C temperatūrai.  Būtina 

laikytis visų atsargumo priemonių išvardintų 8-me skyriuje. Jei PC
®
 509 Z Acryl saugomas esant patalpoje 

aukštesnei nei +25 °C temperatūrai, nurodytas tinkamumo naudojimui laikas negarantuojamas 

 

5. PARUOŠIMAS 
PC

®
 509 Z Acryl  akrilinės injektavimo dervos susideda iš 4-ių komponentų: 

 A1 : PC
®
 509 Z Acryl  (akrilinės dervos) 

 A2 : PC
®
 509 Z Acryl Cat (katalizatorius) 

 B   : PC
®
 509 Z Acryl Init (greitiklis) 

 C   : Vanduo 

Iš šių komponentų turi būti paruošti 2 mišiniai. 

 

Mišinys 1: 

Sumaišomos akrilinės dervos PC
®
 509 Z Acryl (Komponentas A1) su katalizatoriumi PC

®
 509 Z Cat (Komponentas 

A2). 

Mišinys 2: 

Sumaišomas vanduo su greitikliu PC
®
 509 Z Acryl Init (Komponentas B). 

 

Akrilinis injektavimo gelis gaunamas maišant abu gautus mišinius santykiu 1:1.           

Reakcijos laikas (+22 °C): 

Greitinti ar lėtinti gelio reakcijos laiką galima tik keičiant greitiklio kiekį. Katalizatoriaus kiekis privalo likti kaip 

nustatyta.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Mišinys 1: dedam 0,45 l (0,5 kg) katalizatoriaus į 8.7 l (10 kg) akriliniės dervos.  

Mišinys 2: dedam x kg greitiklio į 8.7 l (8,7 kg) vandens. 

 

Greitiklio kiekio nustatymas (x) 8.7 l (8,7 kg) vandens: 

 

                                   x kg greitiklio į 8.7 l (8,7 kg) vandens 

0,45 l (0,5 kg) 

katalizatoriaus į 8.7 l 

(10 kg) akriliniės 

dervos 

0,5 

kg 

0,4 

kg 

0,3 

kg 

0,2 

kg 

0,1 

kg 

0,05 

kg 

32 s 

* 
41 s 50 s 

1 

min 

14 s 

2 

min 

16 s 

3 

min 

 

* standartinis mišinys 

 

Dėl ilgesnio reakcijos laiko kreipkitės į gamintojo atstovus. 

Ruoškite tokį komponentų A ir B kiekį, kurį sunaudosite tą pačią dieną. 

 

PC
®
 509 Z Acryl dervos injektuojamos su dviejų-komponentų rankine, elektrine arba pneumatine pompa. Įrenginio 

detalės kontaktuojančios su dervomis turi būti pagamintos iš nerūdijančio plieno. 

 

6. ĮPAKAVIMAS 
 PC

®
 509 Z Acryl:  25 kg 

 PC
®
 509 Z Acryl Cat  1,25 kg 

 PC
®
 509 Z Acryl Init   2 x 0,625 kg 

 

7. VALYMAS 
Įrenginys valomas švariu vandeniu. 
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8. ATSARGUMO PRIEMONĖS IR SAUGUMO REKOMENDACIJOS 
 Saugokite gaminį nuo UV spinduliuotės, tiesioginės saulės spindulių ir laikykite jį patalpoje, kurios 

temperatūra yra nuo 0 °C  iki +25 °C . 

 Nenaudokite Mišinio 2 paruošimui vandens turinčio didelį kiekį mineralų. Mineralai gali pagreitinti gelio 

reakcijos laiką. 

 PC
®
 509 Z Acryl gali sukelti uždegimą: dėvėkite apsauginius akinius ir pirštines. 

 Patekus mišiniui į akis, jas gausiai plaukite vandeniu keletą minučių. Nedelsdami kreipkitės į gydytoją. 

 Išsipilusias dervas sugerkite smėliu arba pjuvenomis ir pašalinkite pagal vietoje nustatytą tvarką. 
 


