
Viktig anmärkning
Ovan nämnda upplysningar bygger på vår mångåriga erfarenhet och noggranna undersökningar. Men då användarens produktionsförhållanden ligger utanför vår kontroll kan vi inte ansvara 
för slutresultatet. Vid tveksamhet rekommenderas en provläggning innan arbetet påbörjas. I och med utgivandet av denna produkt information är tidigare information om denna produkt inte 
längre gällande.

ANVÄNDNINGSOMRÅDEN

• Blockering/tätning av vattenläckor i betong, murverk 
och avlopp där rörelse och sättning kan förekomma.
• Blockering/tätning av vattenläckor i fundament som 
membran väggar, plåtar för pålning och sekantpålning
•  Tätning av vattenbärande sprickor och fogar  

i tunnelsegment
•  Ridåinjektering bakom tunnel-, betong-, 

murverks- och avloppsväggar
•  Injektion av undermåliga membran och 

foder i tunnlar och byggnader

FÖRDELAR

•  Enkomponents hydrofil PU-harts, extra vattentätning  
tack vare efterexpansion.

•  Snabb reaktion med omedelbar ökning av viskositeten
•  Reaktionen kan snabbas på med hjälp 

av H100 ACC (max. 10 %)
•  Kan injekteras som en tvåkomponents i kombination 

med vatten. Maximal mängd vatten = 200 %.
•  Skumningsfaktor 6–8 V.
•  Härdad polyuretan är mycket flexibel och passar  

perfekt för konstruktioner där en hög grad av sättning  
och rörelse kan förekomma.

•  Härdad polyuretan är ofarlig för miljön och 
motståndskraftig mot biologiska angrepp.

FÖRFARANDE/ANVÄNDNING

Läs de tekniska databladen och säkerhetsdatabladen innan 
injekteringsarbetet påbörjas. Skydda polyuretanet mot fukt 
och regn för att förhindra en för tidig reaktion av materialet.
Använd en tvåkomponentspump med justerbart förhållande 
för injektion av PU GT350 med vatten.  

Blanda aldrig PU GT350 med vatten när injektionen utförs 
med enkomponents pump. När H100 ACC används för att 
snabba på reaktionen: Tillsätt önskad mängd ACC i hinken 
med PU GT350 och skaka ordentligt. Beroende på vilken 
applicering som utförs, kan injekteringen utföras med hjälp 
av en handpump, pneumatisk pump eller elektrisk pump.
Använd helst en pump för injektering av vatten och en annan 
pump för injektering av PU-harts. Före injektering med PUR 
måste pumpen spolas med Spetec PU Pump Cleaner och 
vara helt fri från vatten för att förhindra pumpblockering.

EGENSKAPER

 PU GT350, ohärdad (utseende: gul vätska)

Viskositet vid 25°C EN ISO 3219 ±360 mPa.s

Flampunkt EN ISO 2719 > 150 °C

Densitet EN ISO 2811 ±1,16 kg/dm³

FÖRPACKNING OCH FÖRVARING

PU GT350 är fuktkänslig och ska förvaras torrt vid  
5 °C till 30 °C.
Hållbarhet: 12 månader i plastförpackning 
och 24 månader i plåtförpackning.
Öppnade behållare bör användas så snart som möjligt.
PU GT350 finns förpackad i 1 100-kilos IBC-behållare, 220 kg 
stålfat samt 22 kg metallburkar och 10 liter plastdunk.

HÄLSA OCH SÄKERHET

Undvik kontakt med ögon och hud, använd alltid personlig 
skyddsutrustning i enlighet med lokala föreskrifter.
Läs de relevanta säkerhetsdatabladen före användning.  
När du är osäker kontakta Cementor eller Resiplasts  
tekniska service.

SPETEC® PU GT350
MDI-baserad, hydrofil enkomponents flexibel injekteringspolyuretan för vattentätning.

REAKTIONSHASTIGHET

PU GT350 20 °C

Accelerator Vatten/PUR Slutgiltig viskositetsökning Slutgiltig skumning Skumningsfaktor

utan accelerator 1/2 0:02:35 0:03:30 8 V

1 % 1/2 0:01:45 0:02:30 6 V

2 % 1/2 0:01:25 0:01:50 7 V

5 % 1/2 0:00:45 0:01:25 7 V

10 % 1/2 0:00:30 0:00:50 7 V
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