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• 1-componentig hoogreactieve polyurethaanhars
• Gebruiksklaar
• Zeer hoog schuimvolume bij watercontact
• Snelle, taai-elastische en vaste schuimvorming
•  Voor tijdelijke scheurafdichting bij indringend water

Toepassingsgebieden:
AQUAFIN-P1 wordt gebruikt voor het injecteren 
van scheuren en voegen die water doorlaten in beton 
en metselwerk. AQUAFIN-P1 wordt gebruikt voor: 
• stoppen van waterindringing uit scheuren, voegen e.d. 
• verstevigen van los metselwerk

AQUAFIN-P1 voldoet aan de eisen van het  
DIBt-merkblad "Bewertung der Auswirkungen 
von Bauprodukten auf Beton und Grundwasser" 
(Beoordeling van de effecten van bouwproducten 
op beton en grondwater) van november 2000.

Technische gegevens:
Basis:  waterreactieve 

1-componentig 
polyurethaanhars

Kleur: donkerbruin 
Dyn. viscositeit bij +23 °C: ca. 230 mPa·zie 
spec. Dichtheid bij +23 °C: ca. 1,14 g/cm3 
Aanbevolen  
verwerkingstemperatuur: +5 °C tot +40 °C 
Reactietijd*:
 Starttijd bij   +23 °C: ca. 20 sec. 

  Opschuimend bij   +23 °C: ca. 2 min. 10 sec.

*)  De bepaling van de reactietijden zijn verkregen door toevoeging 
van 10% water, schuimfactor bij de vermelde temperaturen 
ca. 30–50.  
Bij vrij schuimen: De reactietijden, schuimhoeveelheid en 
schuimeigenschappen zijn afhankelijk van de hoeveelheid water, 
het oppervlak van de scheurflanken resp. het metselwerk, de 
verdeling ervan in AQUAFIN-P1 druk en andere factoren.

AQUAFIN®-P1 Art.nr. 2 05090
PU-injectiehars van watergeleidende scheuren

Reiniging:  De werktuigen en het gereedschap 
na gebruik zorgvuldig met ASO-R001 
reinigen. Na beëindiging van de 
werkzaamheden of bij een langere 
werkonderbreking moet de injectie-
installatie worden gereinigd. Er mogen 
geen materiaalresten in het apparaat 
opdrogen en aanzetten.  
De te gebruiken reinigings- resp. 
oplosmiddelen moeten een vlampunt 
hebben van +21 °C. Neem hierbij 
de specificaties van de betreffende 
machinefabrikant in acht.

Verpakking:   1,0, 5,0 en 10,0 kg 
AQUAFIN-P1 is gebruiksklaar zonder 
mengen.

Opslag:   Vorstvrij, koel en droog, 
≥ +15 °C tot +25 °C, 12 maanden, 
in originele gesloten verpakking. 
Aangebroken verpakking direct 
verbruiken.

Verwerking:
AQUAFIN-P1 reageert met de luchtvochtigheid en 
met water. Daarom vormt zich bij het openen van de 
verpakking een vel, dat het persen echter niet hindert.  
AQUAFIN-P1 wordt doorgaans met een packer en 
hand- resp. motorisch aangedreven pompen in de 
watergeleidende bereiken geïnjecteerd. Bij contact met 
water schuimt het AQUAFIN-P1 sterk op en hardt uit. 
Als er te weinig water in het af te dichten bereik is, kan 
door een voor- of na-injectie met water de reactie en 
uitharding van de AQUAFIN-P1 worden ondersteund. 
De verwerking moet conform ZTV-Riss of RiLi van 
de DafStb worden uitgevoerd.  
Wij adviseren de producten voor de verwerking ten 
minste 12 uur bij een minimumtemperatuur van
+15 °C te bewaren.
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AQUAFIN®-P1

Applicatiemethode/verbruik:
Zie verwerking
1.  Boorgaten met olievrije perslucht ontdoen van het 

boorgruis.
2. Injectiepackers plaatsen.
3.  Met overeenkomstig persapparaat de AQUAFIN-P1 

inpersen. 
Verbruik: ca. 1150 g/l

4.   Na uitharding van de injectiehars, indien noodzakelijk, 
de injectiepacker verwijderen en de boorgaten met 
ASOCRET-M30 dichtzetten tot aan het oppervlak 
sluiten. 

Voor het toepassen van geschikte persapparaten 
adviseren wij om contact op te nemen met de firma 
Dittmann Saniertechnik GmbH, 
www.saniertechnik.de.

Belangrijke aanwijzingen:
•  Niet te behandelen oppervlakken moeten worden 

beschermd tegen de inwerking van AQUAFIN-P1.
•  Wij adviseren een berekende veiligheidsbijtelling 

van 10% bij de berekende verbruikshoeveelheden.
•  Toepassingen die niet duidelijk in dit technisch infoblad 

worden vermeld, mogen pas na 
ruggespraak en schriftelijke bevestiging met resp. door 
de technische service van SCHOMBURG GmbH 
worden uitgevoerd.

•  Uitgeharde producten kunnen worden afgevoerd 
volgens afvalcode AVV 150106.

 

Geldig EG-veiligheidsgegevensblad in acht nemen.
GISCODE: PU 40 

HS/LiW/KKa/Tet/MV

Dit technisch informatieblad is een vertaling uit het Duits en houdt geen rekening met plaatselijke bouwverordeningen of wettelijke voorschriften. Het dient slechts als algemene 
productinformatie te worden beschouwd. Als rechtsgeldig kunnen uitsluitend de meest recente Duitse versie van dit technische informatieblad of het meest recente technische informatieblad 
van een van onze buitenlandse dochterondernemingen binnen het betreffende verkoopgebied worden aangemerkt.


