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MC-Injekt 1264 compact 
Injektážna živica na vytvorenie tesného 
silového spoja  

 

 

 

Pokyny ku spracovaniu 

Prípravné opatrenia 

Pred vykonaním injektáže skontrolujte konštrukciu, 

resp. netesnosti, zodpovedajúc súčasnému stavu 

a pravidlám techniky, a vypracujte koncepciu 

injektáže.  

 
Miešanie zložiek 

MC-Injekt 1264 compact pozostáva z dvoch 

zložiek, zložky A a zložky B. Zložky zmiešajte v 

danom pomere a pomocou miešadiel s pomalým 

pohonom ich spracujte na homogénnu hmotu. 

Pred spracovaním treba zamiešanú reakčnú živicu 

preložiť do inej čistej vyprázdnenej nádoby alebo 

do nádoby, v ktorej bola uskladnená výlučne 

zamiešaná živica rovnakej kvality. Táto 

požiadavka je splnená aj preliatím živice do 

zásobníka injekčného čerpadla s následným 

krátkym premiešaním.  

 
Doba spracovateľnosti balenia závisí od 

zamiešaného množstva a od teploty okolia.  

 

 
Injektáž 

Injektáž sa realizuje pomocou injektážneho 

čerpadla MC-I 510 (jednokomponentné 

čerpadlo). 

 
Výber vhodného injektážneho pakra sa riadi 

predovšetkým požadovaným injekčným tlakom. 

Pre nižší až stredný rozsah tlaku odporúčame 

použiť MC-Surfacepacker LP alebo MC-

Hammerpacker LP 12. Na injektáž s vysokým 

injektážnym tlakom (do 200 bar) možno použiť 

injektážne pakre MC-Injektionspacker. 

 
Spracovanie injektáže treba ukončiť pri poklese 

teploty konštrukčného prvku pod + 8 °C. 

 
Čistenie nástrojov 

V rámci doby spracovateľnosti možno na čistenie 

všetkých pracovných nástrojov použiť MC-

Verdünnung EP.  Materiál, ktorý je v štádiu 

prebiehajúcej reakcie, alebo v ktorom už reakcia 

prebehla, sa dá odstrániť len mechanicky. 

 
 
 
 
 
 

 
  

Vlastnosti výrobku 

Nízkoviskózna duromérová živica na báze epoxidu, 

dobrá znášanlivosť s vlhkým prostredím, 

vysoký stupeň penetračnej aktivity, 

rýchly vývoj pevnosti, 

vytvrdnutie aj pri dynamickom namáhaní, 

vysoký stupeň pevnosti v tlaku a v ťahu,  

expozičné scenáre podľa REACH: inhalácia  periodicky, spracovanie. 

Oblasti použitia 

Výplň v podobe silového spoja vytvorená injektážou alebo napustením trhlín, škár a dutín 

v pozemných, podzemných a inžinierskych stavbách, za suchých podmienok a pri zvýšenej 

vlhkosti.  

Utesnenie injektážnej hadice. 
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Technické vlastnosti MC-Injekt 1264 compact 

Veličina Jednotka Hodnota* 
 

Poznámky 

Pomer miešania obj.diel 4 : 1 
 

zložka A : zložka B 

Hustota kg/dm3 cca. 1,08 
 

DIN EN ISO 2811-1 

Viskozita mPa·s cca. 310 
 

DIN EN ISO 3219 

Povrchové napätie mN/m 24,038 
 

Krüss Processor, tenzometer K100 

Pevnosť v tlaku N/mm2 cca. 60 
 

DIN EN ISO 604 

Pevnosť v ťahu N/mm2
 cca. 45,7 

 
DIN 53455 

Ťažnosť % cca. 6,1 
 

DIN 53455 

E-Modul N/mm2
 cca. 2.600 

 
DIN EN ISO 178 

Doba spracovateľnosti minúty cca. 25 
 

vzťahuje sa na 100 g 

Teplota pri aplikácii °C + 8 až + 35 teplota konštrukčného prvku, podkladu 
 

 

* Všetky technické hodnoty boli stanovené pri 20 °C a pri 50 % relatívnej vlhkosti vzduchu. 

 

 

Bezpečnostné pokyny: 

Neprehliadnite, prosím, upozornenia týkajúce sa nebezpečenstiev a dodržujte bezpečnostné pokyny 

uvedené na etiketách a kartách bezpečnostných údajov. GISCODE: RE1 

 
 
 
 
 
 
 

Poznámka: Údaje uvedené v tomto technickom liste sú uvedené na základe našich skúseností a najlepšieho vedomia a nie sú záväzné. Musia sa 
prispôsobiť podľa príslušných stavebných objektov, spôsobu použitia a špecifickým miestnym účinkom zaťaženia. Danosti objektu, ktoré sa odlišujú od 
štandardného použitia, musí vopred preveriť projektant a vyžadujú individuálne schválenie. Technické poradenstvo poskytované poradcami MC 
nenahrádza projekčné spracovanie dokumentácie stavby. Za predpokladu uvedených skutočností ručíme za správnosť týchto údajov v rámci našich 
Obchodných a dodacích podmienok. Odporúčania našich pracovníkov, ktoré sa nezhodujú s údajmi uvedenými v našich technických listoch, sú pre nás 
záväzné len po písomnom potvrdení ich správnosti. V každom prípade sa musia dodržiavať všeobecne uznávané technické pravidlá.  
 
Vydanie 09/19. Táto tlačovina bola technicky prepracovaná. Predchádzajúce vydania sú neplatné a preto sa už nesmú používať. 
V prípade nového technického prepracovania toto vydanie stráca svoju platnosť. 

Ⓐ 

Charakteristika výrobku MC-Injekt 1264 
compact 
Čistiaci prostriedok  

 

 
Farba 

Dodávka 

 
Skladovanie 

 
 

 
 
Nakladanie s obalovým 
odpadom 

MC-Verdünnung EP 

V žiadnom prípade nepoužite vodu alebo čistiace prostriedky 

obsahujúce vodu.  

transparentná 

kartón à 6 x 1 l dvojbalenie   10 l 

kanister 

V tesne uzavretom originálnom balení, pri teplote od + 10 °C do + 35 °C, 

v suchom prostredí, možnosť skladovania min. 24 mesiacov. Rovnaké 

požiadavky platia pre transport.  

 

Obsah z obalov odstráňte bez zvyšku. Dodržiavajte naše pokyny 

uvedené v informačnom liste k  Nariadeniu o obaloch „Koncepcia MC 

nakladania s odpadom a bezzvyškového vyprázdnenia prepravných 

a predajných obalov“, ktoré Vám na požiadanie radi zašleme. 
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