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AQUAFIN-P4 is een oplosmiddelvrij, dunvloeibare, 
twee-componentige polyurethaanhars. AQUAFIN-P4 is 
langzaam reagerend en hardt uit tot een zacht-elastisch, 
porievrij materiaal, dat bij contact met water licht 
opschuimt.
AQUAFIN-P4 hecht zowel op droge alsook op vochtige 
ondergrond en heeft een goede kleefkracht en een 
scheuroverdracht bestendigheid. 

Toepassingsgebieden:
AQUAFIN-P4 wordt gebruikt voor het sluiten, afdichten 
en rekgeschikt verbinden van scheuren, voegen 
en holle ruimtes in constructies van beton, natuursteen 
of bakstenen.  
AQUAFIN-P4 wordt gebruikt voor het afdichten 

AQUAFIN®-P4 Art.nr. 2 05091
Elastische polyurethaan injectiehars

van parkeerdekken, betonkuipen, diepwanden, 
tunnelbekledingen en betonvoegen.  
Daarnaast voor de afdichtende injectie van de 
injectieslang AQUAFIN-CJ1 in betonvoegen. 
AQUAFIN-P4 heeft een gunstige mengverhouding van 
1:1 vol. deel. AQUAFIN-P4 kan middels een packer of 
in beton ingebedde injectieslang AQUAFIN-CJ1 worden 
geïnjecteerd. 
Voldoet aan de criteria conform DIN EN 1504-5:
U(D1) W(1) (1/2) (6/40)

Technische gegevens:
Basis:  Polyurethaanhars 
Specifiek gewicht:   comp. A 

ca. 1,01 g/cm³ 
comp. B 
1,21 g/cm³

Mengverhouding: 1 : 1 vol. deel 
mengdichtheid*: ca. 1,10 g/cm3

Mengviscositeit:  61 ± 5 mPa·s bij   +23 °C
Verwerkingstijd:  bij max. 80% rel. luchtvochtigheid 

ca. 30 min. bij +23 °C 
(DIN EN ISO 9514)

Toepassings-
temperaturen: +5 °C tot +30 °C
Geltijd/uithardingstijd:  ca. 15,0 ± 2,0 h bij   +6 °C 

ca. 14,5 ± 1,5 h bij +15 °C 
ca. 11,5 ± 1,0 h bij +25 °C

Shore-A hardheid: 10 
Trekbestendigheid:  ca. 0,60 MPa 
E-module volgens  
EN ISO 527:  ca. 0,25
Reiniging van de 
werkapparatuur:  De werkapparatuur en gereedschap 

moeten na gebruik zorgvuldig 
worden gereinigd. Na beëindiging 
van de werkzaamheden of bij een 
langere werkonderbreking moet de 
injectie-installatie worden gereinigd. 
Er mogen geen materiaalresten in het 
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EN 1504-5

AQUAFIN-P4
Elastisch opvulmateriaal voor scheuren,  

holle ruimtes en defecten

U(D1) W(1) (1/2) (6/40)

Hechttreksterkte en rekvermogen 
van elastisch opvulmaterialen 
voor scheuren:

≥ 0.1 N/mm²
≥ 10%

Waterondoorlaatbaarheid: D1

Glasovergangstemperatuur: -25 °C

Injecteerbaarheid met droge media: Injecteerbaarheidsklasse:  
0,1 bij +6 °C, +21 °C  
en +30 °C

Injecteerbaarheid met niet-droge 
media:

Injecteerbaarheidsklasse: 
0,1 bij +6 °C, +21 °C  
en +30 °C

Viscositeit: Tmin: +6 °C 288mPa*s
Tnorm: +21 °C 148mPa*s
Tmax: +40 °C   95mPa*s

Werktijd: T:  +5 °C  > 40 min
T:  +18 °C  > 30 min

Compatibiliteit met beton: 15,6%
Geen falen bij compressietesten
Verlies aan vervormbaarheid < 20%
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AQUAFIN®-P4

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:  2,2 kg 
 (1 kg A-comp. en 1,2 kg B-comp.) 
 11 kg
 (5 kg A-comp. en 6 kg B-comp.)

  Component A en component B 
bevinden zich in een afgestemde 
mengverhouding.

Opslag:  Vorstvrij, koel en droog, ≥ +15 °C tot 
+25 °C, 12 maanden, in originele 
gesloten verpakking. Aangebroken 
verpakking direct verbruiken. De opslag 
moet conform de verordening inzake 
het opslaan van watergevaarlijke stoffen 
geschieden.

* bij +23 °C en 50% rel. luchtvochtigheid

Verwerking:
Component A (hars) en B (verharder) 
worden in afgestemde mengverhouding geleverd. 
Het B-component wordt volledig aan het A-component 
toegevoegd. Let op dat de verharder (component 
B) zonder resten achter te laten uit de bakken loopt. 
Het mengen van de beide componenten moet met 
een geschikt roerapparaat bij ca. 300 omw./min. 
(bijv. boormachine met roerwerk) worden uitgevoerd. 
Daarbij is het belangrijk dat ook vanaf de zijkanten en 
vanaf de bodem wordt geroerd, zodat de verharder 
gelijkmatig wordt verdeeld. Er moet zo lang worden 
geroerd tot het mengsel homogeen (sluiervrij) is; mengtijd 
ca. 3 minuten. De materiaaltemperatuur moet bij het 
mengen ca. +15 °C zijn. Het vermengde materiaal niet 
uit de leveringsbus verwerken! De massa in een schone 
mengemmer gieten en nogmaals zorgvuldig roeren.

Verwerkingsgereedschap*: 
Handbediende of voetbediende smeerpers, machinale 
persinstallatie (airless of zuigerpompen)

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

Applicatiemethode/verbruik:
De gemengde injectiehars wordt doorgaans via 
boorgaten en boorpackers in de af te dichten scheur 
geïnjecteerd tot dit uit de controlegaten komt. 
Voorbeeld:
1.  Boorgaten met olievrije perslucht ontdoen van het 

boorgruis.
2. Injectiepackers instellen. 
3.  Geplaatste packers en scheurzone indien nodig 

op het oppervlak, bijv. met ASODUR-EKF opvullen. 
Strookbreedte ca. 15 cm 
Verbruik: ca. 300 kg/m1

4.  Na uitharding van de scheuropvulling de grondig 
vermengde AQUAFIN-P4 met een geschikt 
persapparaat. 

5.  Na uitharding van de injectiehars, indien noodzakelijk, 
de injectiepacker verwijderen en de boorgaten met 
ASOCRET-M30 vlak gemaakt met het oppervlak sluiten.

Belangrijke aanwijzingen:
•  Niet te behandelen oppervlakken tegen de inwerking 

van AQUAFIN-P4 beschermen.
•  Bij watergeleidende scheuren is eerst een injectie van 

AQUAFIN-P1 nodig om het indringen van water te 
stoppen.

•  Hogere temperaturen verkorten de verwerkingstijd. 
Lagere temperaturen verlengen de verwerkings- en 
uithardingstijd. Het materiaalverbruik wordt ook 
verhoogd bij lage temperaturen.

•  Wij adviseren een berekende veiligheidsbijtelling van 
10% bij de berekende verbruikshoeveelheden.

•  Toepassingen die niet duidelijk in dit technisch infoblad 
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worden vermeld, mogen pas na 
ruggespraak en schriftelijke bevestiging met resp. door 
de technische service van SCHOMBURG GmbH 
worden uitgevoerd.

•  Uitgeharde productresten kunnen worden afgevoerd 
volgens afvalcode AVV 150106.

 
Geldig veiligheidsgegevensblad in acht nemen. 

 

AQUAFIN®-P4

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.


