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GAMINIO APRAŠYMAS 
 

Gaminys turi CE ženklinimą                                                                                                                  

 

PC® LEAKINJECT 2K FLEX 6811 LV 
Lanksti dvikomponentė poliuretaninė injektavimo derva sandarinimui nuo vandens 

 

APRAŠYMAS 
Dviejų komponentų MDI-pagrindo, labai mažo klampumo poliuretaninė injektavimo derva. PC® Leakinject 2K 

Flex 6811 LV veikia tiek sausuose tiek šlapiuose įtrūkimuose bei sujungimuose. Sureagavusi derva tampa 

lanksčiomis sandarinimo putomis. 

 

PANAUDOJIMAS 
Įtrūkimų ir sujungimų sandarinimas ir apsauga nuo vandens sienose, grindyse, betoninėse konstrukcijose, 

šuliniuose. Gali būti naudojamas šlapiomis ir sausomis sąlygomis. PC® Leakinject 2K Flex 6811 LV cheminei 

reakcijai pradėti nereikalingas vanduo – tarpusavyje reaguoja du komponentai. Produktas pasižymi puikiomis 

sukibimo savybėmis su betonu ir metalu net nenaudojant grunto. PC® Leakinject 2K Flex 6811 LV vykstant 

reakcijai nesitraukia, tūris išlieka pastovus. Visiškai sureagavus PC® Leakinject 2K Flex 6811 LV derva nebrinksta 

esant kontaktui su vandeniu, neišdžiūna bei neturi jokio korozinio poveikio metalams. Norint pasiekti optimalius 

vandens sandarinimo rezultatus PC® Leakinject 2K Flex 6811 LV gali būti kombinuojamas su kitomis PU pagrindo, 

su vandeniu reaguojančiomis medžiagomis (PC® Leakinject 6816/E). 

Esant ilgesnio injektavimo laiko poreikiui, patartina naudoti lėčiau reaguojančią dervą PC® Leakinject 2K Flex 

6811 LV LPL. Dėl daugiau informacijos susisiekite. 

 

SAVYBĖS 

 Galima injektuoti į sausas ir šlapias konstrukcijas. 

 Puikiai prasiskverbia į smulkius įtrūkimus. 

 Elastinga medžiaga įtrūkimų bei sujungimų sandarinimui sienose, grindyse, betono konstrukcijose. 

 Injektavimo žarnų injektavimui. 

 

 

TECHNINIAI DUOMENYS 

 Komponentas A 

o Išvaizda: bespalvis skystis 

o Klampumas (20°C): 144 mPas 

o Tankis: 1.005 g/ml 

 Komponentas B 

o Išvaizda: tamsiai rudas skystis 

o Klampumas (20°C): 62 mPas  

o Tankis: 1.105 g/ml 

 Mišinys: 

o Išvaizda: rudas skystis 

o Pirminis klampumas (20°C): 118 mPas 

o Tankis: 1.052 g/ml 

 

 Reakcijos eigos patikrinimas 20°C temperatūroje: reikalingas laikas 1 l mišinio temperatūrai pakilti nuo 

20°C iki 40°C – 28 minutės. 

 Galima naudoti injektavimui (20°C) praėjus 60 minučių. 

 Praėjus 10 valandų 12°C temperatūroje arba 6-ioms valandoms 25°C mišinys tampa nebe skysčio formos. 

 Maišymo santykis pagal svorį: 1.2 kg. A / 1.32 kg. B. 

 Deformacijos sumažėjimas po ciklinio suspaudimo testo: < 20%. 

 Tvirtumas A (po pilno sureagavimo): 72. 

 Sandarumas esant slėgiui (EN 14068): sandarus esant 2 x 105 Pa. Slėgiui. 
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 Suderinamumas su betonu (EN 12637-1): Patvirtinta. Tinkamas naudojimui betono konstrukcijose. 

 Elastingumo modulis (EN ISO 527, po 5-ių dienų 25°C temperatūroje): 6.6 MPa. 

 Tempiamasis stipris (EN ISO 527, po 5-ių dienų 25°C temperatūroje): > 3 N/mm2. 

 Pailgėjimas iki nutrūkimo (EN ISO 527, po 5-ių dienų 25°C temperatūroje): 128 %. 

 Injektavimas į sauso smėlio koloną (EN 1771, 0.1 mm – 0.3 mm): lengvai injektuojama. 

 Injektavimas į šlapio smėlio koloną (EN 1771, 0.1 mm – 0.3 mm): lengvai injektuojama. 

 Sukibimas ir pailgėjimas 3°C temperatūroje (EN 12618-1): 

o Sukibimas su sausu betonu: 1.30 N/mm2 

o Sukibimas su sausu betonu: 0.63 N/mm2 

o Sukibimas su nusmėliuota (pašiurkštinta) metaline plokštele: 3.59 N/mm2 

o Pailgėjimas 3°C temperatūroje: 117 %. 

 Stiklėjimo temperatūra (EN 12614): - 35.2 °C. 

 Sandėliavimo laikas: 12 mėnesių nuo pagaminimo datos originalioje, neatydarytoje ir nepažeistoje 

pakuotėje. PC® Leakinject 2K Flex 6811 LV turi būti saugomas sausose patalpose +10°C - +30°C 

temperatūroje. Atidarius įpakavimą, gaminio galiojimo laikas sparčiai mažėja todėl rekomenduojama 

panaudoti kaip įmanoma greičiau. 

PARUOŠIMAS 
Maišykite PC® Leakinject 2K Flex 6811 LV A ir PC® Leakinject 2K Flex 6811 LV B santykiu 1:1 pagal tūrį arba 

1.2:1.32 pagal svorį. Injektuokite dvikomponentėms medžiagoms skirtu injektavimo aparatu (1:1 santykis pagal 

tūrį) kol tinkama mišinio konsistencija. 

 

 

ĮPAKAVIMAS 
PC® Leakinject 2K Flex 6811 LV A ir PC® Leakinject 2K Flex 6811 LV B yra tiekiamas atskirose talpose. 

Santykis pagal tūrį yra 1:1. 

 PC® Leakinject 2K Flex 6811 LV A: 12 kg. 

 PC® Leakinject 2K Flex 6811 LV B: 13.2 kg. 

 Mišinio svoris: 25.2 kg. 

VALYMAS 
Injektavimo įrangą valykite PC® Ecoclean valymo priemone kiekvieną kartą kai darbai sustabdomi daugiau nei 

15-ai minučių, kai reikia ir kai baigiami injektavimo darbai. Papildomai praplaukite su ¼ litro PC® Ecoclean. 

 

ATSARGUMO PRIEMONĖS 

 Venkite PC® Leakinject 2K Flex 6811 LV kontakto su akimis ir oda. 

 Dėvėkite apsauginius akinius, pirštines ir laikykitės bendrų saugumo priemonių. 

 Patekus į akis gausiai plaukite švariu vandeniu ir nedelsiant kreipkitės į gydytojus. 

 Patekus ant odos gausiai plaukite švariu vandeniu. 

 Išsipylusias PC® Leakinject 2K Flex 6811 LV dervas ir likučius absorbuokite smėlių ar pjuvenomis ir 

utilizuokite pagal vietos nurodymus. 

 PC® Leakinject 2K Flex 6811 LV B komponentas reaguodamas su vandeniu ar drėgme išskiria CO2 dujas. 

Tai gali sukelti pakuotėje kuri jau buvo atidaryta.  
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EN 1504-5 
Produktas betono injektavimui 

U(D1)W(1/2/3)(5/30) 
Plastiškas įtrūkimų užpildymas 

 

 Sukibimo ir pailgėjimo rodikliai (3 °C) 

o Sukibimas su sausu betonu: 1.30 N/mm2 
o Sukibimas su sausu betonu: 0.63 N/mm2 
o Sukibimas su nusmėliuota (pašiurkštinta) 
metaline plokštele: 3.59 N/mm2 
o Pailgėjimas 3°C temperatūroje: 10 %. 

 

 Sandarumas ≥ 2 x 105 Pa  

 Stiklėjimo temperatūra - 35.2 °C  

 Injektavimas į sausą terpę Lengvas injektavimas įtrūkimams nuo 0.1mm  

 Injektavimas į drėgną terpę Lengvas injektavimas įtrūkimams nuo 0.1mm  

 Pradinis mišinio klampumas (20 °C) 118 mPas  

 Plėtimosi rodiklis ir tolimesnė raida NPD  

 Konsistencija tinkama naudojimui 150 min (12 °C), 90 min (25 °C)  

 Suderinamumas su betonu Patvirtinta  

 Korozinis elgesys Laikoma, kad neturi jokio korozinio poveikio  

 Pavojingos medžiagos Suderinama su 5.4  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 
** Pateikti duomenys yra tik informacinio pobūdžio. Šiais nurodymais siūlome vadovautis prieš atliekant eksperimentus prieš galutinį gaminio panaudojimą. 
Visi duomenys yra revizinio pobūdžio, kiekvienoje situacijoje reikėtų atlikti bandymus. Mes negarantuojame rezultatų ir neprisiimame atsakomybės ar 

prievolių susijusiu su šios informacijos panaudojimu. ** 
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