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MC-Injekt 2033 
Szybko  spienialna  żywica  iniekcyjna 
do  wykonywania  tymczasowych  uszczelnień 
 

Właściwości produktu 

 Żywica elastomerowa na bazie poliuretanowej, o niskiej lepkości 

 Zatrzymuje wypływy wody pod ciśnieniem, spełnia ZTV-ING/Naprawa Wytyczne DAFStb 

 Szybka reakcja z dużym przyrostem objętości 

 Spełnia wymagania UBA uszczelnienia przy kontakcie z woda przeznaczona do spożycia 

 REACh–oczekiwane scenariusze ekspozycji: stały kontakt z wodą (rysa), czasowa inhalacja, obróbka 
 

Zakres zastosowania 

 Tymczasowe uszczelnianie rys przepuszczających wodę przed właściwym uszczelnieniem iniek-
cyjnym z zastosowaniem żywic elastomerowych MC-Injekt 2300 top / rapid, MC-Injekt 2300 NV 

 Tamowanie wycieków wody, np. w obiektach oczyszczalni ścieków 

 Wypełnienie pustek 

 Uszczelnianie zbiorników wody przeznaczonej do spożycia 
 

Aplikacja 

Zalecenia ogólne 
Przed wykonaniem iniekcji należy dokonać 
oględzin budowli uwzględniając wszystkie oko-
liczność zaistniałej nieszczelności oraz zgodnie 
z ogólnie przyjętymi zasadami sztuki budowlanej 
ustalić plan iniekcji.  

Mieszanie komponentów 
MC-Injekt 2033 składa się z dwóch składników:  
komponentu A (baza) i komponentu B (utwar-
dzacz). Dostarczany jest w parach pojemników, 
o dobranym stosunku ilościowym. Przed uży-
ciem należy składniki wymieszać ze sobą mie-
szadłem wolnoobrotowym. 
Zarobioną żywicę reakcyjną należy przelać 
przed obróbką do pustego, czystego pojemnika 
lub takiego pojemnika, w którym przechowywa-
no zarobioną żywicę o takiej samej jakości. Na-
stępnie, jeżeli żywica jest już jednorodnie wy-
mieszana należy ją przelać do zasobnika pompy 
iniekcyjnej. 
 
Proporcja mieszania jest zmienna i wynosi od 
5:1 do 10:1 części objętościowych.  
Na ogół przyjmowane proporcje mieszania obję-
tościowego wynoszą 7:1. 
Proporcje mieszania mają wpływ na czas reak-
cji, podobnie jak panująca temperatura. 
. 

Przyspieszenie reakcji 
Reakcja wiązania żywicy może zostać przyspie-
szona poprzez dodanie katalizatora MC-KAT 20 
(ilość do 5,5% w odniesieniu do komponentu B). 
Katalizator należy dodać do komponentu B przed 
wymieszaniem obu składników 

Iniekcja 
Iniekcja przebiega przy zastosowaniu pompy 
iniekcyjnej MC-I 510 (pompa 1 komponentowa). 
Pojemnik podczas obróbki musi być zamknięty. 

MC-Injekt 2033 nie jest przeznaczony do wyko-
nywania trwałego uszczelniania. Po zatrzymaniu 
wypływu wody pod ciśnieniem, w celu trwałego 
uszczelnienia należy zastosować przeznaczone 
do iniekcji zasadniczej materiały np. MC-Injekt 
2300 top / 2300 rapid lub MC-Injekt 2300 NV. 

Iniekcji nie należy przeprowadzać przy tempera-
turze elementu budowlanego niższej niż + 6°C. 
Szczegółowe wskazówki odnośnie obróbki za-
warte są w informacjach podanych dla poszcze-
gólnych żywic elastomerowych MC. 

Czyszczenie narzędzi 
W ramach czasu obróbki materiału do czyszcze-
nia wszystkich urządzeń użytych do iniekcji nale-
ży stosować środek MC-Verdunnung PU. Mate-
riał związany można usunąć jedynie mechanicz-
nie. 
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Właściwości techniczne MC-Injekt 2033 

Parametr Jednostka Wartość* Uwagi 

Proporcje mieszania (A : B) objętościowo 5:1 do 10:1 Komponent A : Komponent B 

Gęstość 
- Komponent A 
- Komponent B 
- Mieszanina 

kg/dm³  
ok. 1,16 
ok. 1,02 
ok. 1,13 

DIN 53 479 

Lepkość mPa s 400 DIN EN ISO 3219 

Przyrost objętości  przy 10% 
ilości wody bez przeciwciśnienia 

% ok. 3.700 Przy proporcji mieszania   
objętościowo 7:1 

czas obróbki Godzina 6 ÷ 8 bez kontaktu z wodą 

Czas reakcji sekunda ok. 40÷60 w kontakcie z wodą 

Temperatura stosowania °C +6 ÷ +40 temp. elementu bud. i materiału 

 
 

* Wszystkie parametry techniczne są wartościami laboratoryjnymi i są wyznaczone w temperaturze 212°C i 50% 
względnej wilgotności powietrza.. 

 
 

Cechy produktowe MC-Injekt 2033 

Kolor Jasnobrązowy 

Forma dostawy Karton 6 x 1L oraz pary pojemników 10 litrów. Pojedynczy kani-
ster dla składnika A i B w 10 litrowym opakowaniu. 
MC-KAT 20 w butelkach aluminiowych 400 ml, po 5 sztuk 
w kartonie 

Środek do czyszczenia urządzeń MC- Verdunnung PU. 
W żadnym wypadku nie wolno stosować wody lub rozpuszczal-
ników na bazie wody. 

Składowanie W szczelnie zamkniętych, oryginalnych opakowaniach, w su-
chym pomieszczeniu, w temperaturach między +5°C i +35°C 
przydatność do użytku wynosi co 18 miesięcy. Te same warunki 
dotyczą transportu. 

Utylizacja opakowań W trosce o środowisko naturalne zaleca się całkowite i dokład-
ne opróżnianie opakowań. 

 

Wskazówki bezpieczeństwa 
Podczas obróbki należy mieć ubrane odpowiednie rękawice ochronne, odzież ochronna, okulary 
ochronne / maskę ochronną na twarz. 
Prosimy o przestrzeganie wskazań dotyczących bezpieczeństwa zawartych na etykietach opakowań 
oraz w kartach bezpieczeństwa. GISCODE: PU40 
 
 
 
 
Uwaga: Dane zamieszczone w niniejszej informacji bazują na naszych doświadczeniach i najlepszej wiedzy, nie są one jednakże wiążące. Należy 
zawsze dostosować je do danego obiektu budowlanego, rodzaju zastosowania i specyficznych dla danego miejsca wymagań. Nasze informacje 
odnoszą się do ogólnie uznanych zasad technicznych, których należy przestrzegać w trakcie obróbki materiału. W ramach tych założeń ponosimy 
odpowiedzialność za prawidłowość powyższych informacji w ramach naszych Ogólnych Warunków Sprzedaży i Dostawy. Zalecenia podane przez 
naszych pracowników różniące się od danych zawartych w karcie są dla nas wiążące o tyle, o ile są one potwierdzone na piśmie. W każdym 
przypadku należy przestrzegać ogólnych zasad techniki i sztuki budowlanej. 
 

Wydanie 03/18. Niniejszy druk został aktualizowany pod względem technicznym. Unieważnia się dotychczasowe wydania i nie wolno ich stoso-

wać. W przypadku wydania nowej karty, zaktualizowanej pod względem technicznym, wydanie niniejsze traci ważność. 


