
. 
KULLANIM ALANLARI 

▪ Yüksek basınçlı veya yüksek akımlı, tazyikli su akımlarına karşı. 
▪ Diyafram/istinat duvarlarındaki su sızıntılarını bloke etmek için. 
▪ Harekete maruz kalmayan bölgelerin, geniş çaplı boşlukların, örneğin; kaya çatlakları, kırılma 

defoları, dolgu tabakaları, derzler çatlaklar ve segragasyonlu betonermade. 
▪ Tünel inşaatlarında, LDPE veya HDPE membran kaplama enjeksiyonunda. 
▪ Islak ortamda NATM delme ve patlama ile TBM önünde su geçirimsizlik ve konslidasyon için ön 

enjeksiyonda. 
▪ Çimento veya mikro çimento ile kombinasyon dolgu enjeksiyonunda. 
▪ Çiroz deliklerinin ıslak veya kuru ortamda, dolgu işlerinde. 
▪ Toprak stabilazasyonu ve dolgudaki ankraj işlerinde. 
▪ Islak veya kuru ortamda çakıl dolguların sıkıştırılma işleminde mantolama enjeksiyonunda. 
▪ Toprak stabilizasyonu ve dolgudaki ankrajlama işlerinde. 
▪ Yüksek dozda su akıntılarının var olduğu durumlarda, gözenekeli betonarme arkasını perde 

enjeksiyon işlerinde.
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AVANTAJLARI 

✓Kimyasal madde nakliyatı düzenlemesine uygundur ( ADR Free). 
✓ Su yalıtımı için geliştirilmiş yüksek performans ile ileri nesil 
reçinedir. 
✓ Kür almış hali, daha iyi mekanik özellik ve dayanımı için 
geliştirilmiş kalıcı hücre yapılı. 
✓Phthalete içermez. REACH uyumlu. 
✓5 C° altında geliştirilmiş performans. Katalizörde kristalleşme 
oluşmaz. 
✓Ha-Cut AF derz veya çatlaklarda yüksek dayanımlı rijit conta 
halini alır. 
✓ Yanıcı değildir, Solventsizdir. 
✓ Kullanıcı dostu- tek bileşenlidir. 
✓Kontrol edilebilir reaksiyon zamanı: Katalizör kullanarak kür alma 
süresi azaltır. 
✓Kürünü almış ürün; çoğu organik çözeltilere, hafif asitlere, 
alkaliklere ve mikro organizmalara karşı dirençlidir.  
✓İçme suyu için kullanılabilir onaylıdır.

TANIMI 

Ha-Cut AF koyu kahverengi, yanıcı olmayan,, likit haldedir. Su ile temas ettiği anca, genleşip hızlı kür alır.  
Genelde dış etkenlerden etkilenmeyen, kapalı hücre yoğun, rijit köpük halini alır.



. 
YÜZEY HAZIRLIĞI 

▪ Çatlak veya derzlerdeki serbest parçacıklar-kalıntılar temizlenmelidir. 3mm. Den fazla geniş 
sızdıran çatlakların üzerine uygun metot ile tamir harcı yapılmalıdır. 

▪ Kullanılacak(paker) enjektör çapına göre, 45 ° açı ile delikler delinir. Çatlağın düz hat olmaması 
durumunda, deliklerin çatlağın her iki tarafına şaşırtmalı şekilde delinmesi önerilmektedir. 

▪ Delik derinliği betonarme kalınlığının yarı derinliğine kadar olmalıdır. Deliğin çatlaktan uzaklığı da 
beton kalınlığının yarısı kadar olmalıdır. 

▪ Delikler arasındaki mesafe, mevcut olan duruma göre 15 ila 90 cm. olabilir. 
▪ Pakerler ( enjektör) deliklere yerleştirilir ve enjeksiyon esnasında oluşabilecek basınca dayanıklı 

duruma getirilmelidir. 
▪ Kuru ortamda, enjektörlerden önce su sıkılır. Bu işlem çatlak/derz içerisindeki tozu ve yabancı 

maddelerin uzaklaştırılmasına yardımcı olur. Çatlak/derz içerisindeki su, reçinenin reaksiyona 
geçmesini sağlamaktadır 
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ENEKSİYON 

✓ Enejksiyon işlemi birinci pakerden başlatılmalıdır. 
✓ Enjeksiyona; enjeksiyon pompasının en düşük basını ile 
başlanmalı, reçine taşmaya başlayana kadar basınç yavaşça 
yükseltilmelidir.  
✓ Çatlak boyutuna, betonarme kalınlığına ve genel şartlara göre, 
basınç 14 ile 200 bar arasında değişebilir. 
✓ Betonarmeden gelecek reçine sızıntısı, reçinenin betonarmede 
işlendiğini gösteren iyi bir işarettir. Fazla akıntılar paçavra/çapul ile 
tıkanmalı ve reçinenin genleşmesi için beklenir. Akıntı durduğu 
zaman enjeksiyon işlemine devam edilir. 
✓ Enjeksiyon işlemi sırasında çatlaklardan, önce su sonra köpüklü 
reçine gelecektir. Bundan sonra saf reçine akacaktır. 
✓Reçine ikinci pakere ulaşınca enjeksiyon işlemi durdurulur.

UYGULAMA 

Uygulamaya başlamadan önce,ürünü tanımak için teknik bilgi ve sağlık/güvenlik föylerini okuyunuz. Daima, 
katalizörü kullanmadan önce çalkalayınız.


