
1. Användningsområden

• Som vattentätande material vid stora och små vattenflöden 
och vattenläckor med högt tryck i de flesta betongkonstruk
tioner.

• Tätning av vattenläckor i byggnadsgrunder som t ex 
ytterväggar, mellanväggar, sekanta pålningsväggar, kant
balkar, avloppsrör, kulvertar och reservoarer.

• Som stabiliserande och vattentätande av stora sprickor, 
håligheter och i jord. 

• Före och efter injektering i gruvor och vid tunnelarbeten 
(TBM tillverkning). 

• Som injekteringmedel i kombination med cementbaserat 
injekteringsbruk (Combi grout) 

• Som sprick och stenseparationsinjektering i betongkon
struktioner. 

• Som jordstabilisering och som ankare i porösa markförhål
landen.

• Som vattentätare vid avloppsvattenläckor och avloppsrör
stabilisering.

2. Fördelar

• Enkomponents

• Semielastisk 

• Olika reaktionstider är möjliga genom att justera procent
andelen av H100 ACC accelerator. 

• Den struktur som skapas med slutna celler av härdad 
polyuretan säkerställer permanent tätning av sprickor och 
fogar. 

• Härdad polyuretan uppvisar hög hållfasthet och god 
kemikaliebeständighet (kontakta vår tekniska avdelning för 
kemisk beständighet). 

• Härdad polyuretan är ofarligt för miljön och resistent mot 
biologiska angrepp.

• WQA dricksvatten certifikat 2014

3. Egenskaper

PU H100, ohärdad

Utseende: brun vätska

Viskositet vid 
25°C

EN ISO 3219 ± 160 mPas

Flampunkt EN ISO 2719 >150 °C

Relativ densitet 
vid 25°C

EN ISO 2811 ± 1,06 Kg/
dm3

PU H100 ACC, Accelerator för PU H100

Utseende: gul, ljus vätska

Viskositet vid 
25°C

EN ISO 3219 ±15 mPas

Flampunkt EN ISO 2719 >150 °C

Densitet EN ISO 2811 ± 0,9 Kg/
dm3

PU H100 + Accelerator härdade

Tryckhållfasthet EN 12190 >20 MPa

Draghållfasthet EN 12190 >2 MPa

Böjdraghållfast
het

EN 12190 >10 MPa

Densitet EN ISO 1183 ± 1 Kg/dm3

4. Förfarande / Användning

Läs de tekniska egenskaperna och säkerhetsdatabladet innan 
ett injekteringsarbete inleds.
Skaka Spetec H100 ACC acceleratorn noggrant före använd
ning och häll i önskad mängd (1–10%) i Spetec PU H100. 
Blanda acceleratorn noggrant i Spetec H100 och skydda mot 
fukt och regn för att förhindra en för tidig reaktion av 
materialet. Beroende på vilken applicering som utförs, kan 
injekteringen utföras med användning av en handpump, 
pneumatisk pump eller elektrisk pump (t ex DESOI mem
branpump LE303).

Både kolvpumpar och membranpumpar kan användas.
Använd en separat pump för insprutning av vatten, och en 
pump för PUR materialet. Före injektion måste pumpen vara 
fri från vatten och smuts för att förhindra pumpblockering.
Rengör pumpen noga efter användning.
Rengör och spola med Spetec Pump Cleaner och fyll 
eventuellt med matolja efter pumpning.

SPETEC® PU H100
Spetec H100 är enkomponent polyuretan, Hydro Aktiv med slutna celler, fri från lösningsmedel och 
ftalater, lågviskos injekteringspolyuretan som reagerar med vatten för stabilisering och tätning av 
stora och små vattenläckor. Semi-elastisk.
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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.
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6. Förpackning och förvaring

SPETEC PU H100 är fuktkänslig och skall förvaras torrt.  
Temperaturen där det lagras skall hålla mellan 5° C och 30° 
C. 
Hållbarhet: 24 månader i originalförpackning. 
Öppnat stålfat bör användas så snart som möjligt. 

Spetec PU H100 finns i olika förpackningar:
• IBC 1000 kg
• Stålfat 200 kg
• Metallburk 20 kg och 5 kg

Spetec PU H100 ACC finns i olika förpackningar:
• Metallburk 20 kg 
• Plastdunk 2 kg och 0,5 kg

I Sverige är följande förpackningar tillgängliga:
• Spetec H100 – Metallburk 20 kg och 5 kg
• Spetec H100 ACC – Plastdunk 2 kg och 0,5 kg

7. Hälsa och säkerhet

Undvik kontakt med ögon o hud, använd alltid personlig 
skyddsutrustning i enlighet med lokala föreskrifter. Följ 
härdplastanvisningarna Kemisk arbetsmiljö risker utgivna av 
arbetsmiljöverket (AFS 201443)

Läs de relevanta säkerhetsdatabladen före användning. 
När du är osäker kontakta Cementor eller Resiplast teknisk 
service. 

8. Passande verktyg/tillbehör

• DESOI membranpump LE303
• DESOI packers/manchetter t ex 10,13 eller 18 mm 

Se även vår PDF ”Injektering av sprickor i betong”. 
(Kan sökas fram på vår hemsida eller skickas vid för
frågan.)

försäljning: Cementor i Sverige AB
Tel 03191 00 70 • fax 03191 00 25
info@cementor.se • www.cementor.se

tillverkare: Resiplast nv/sa
Gulkenrodestraat 3, B2160 Wommelgem, Belgien • tel +32 3 320 02 11
fax: +32 3 322 63 80 • info@resiplast.be • www.resiplast.be

H100 ACC 5°C 15°C 25°C

% Start                     Slut Start                     Slut Start                     Slut Expansion

2 55" 300" 42" 170" 35" 110" 15V

6 35" 85" 32" 80" 25" 75" 17V

10 25" 65" 22" 60" 18" 50" 18V

5. Reaktionshastighet


