
MC-Injekt 2033
Snel schuimende
injectiehars 

Voorbereidende maatregelen 
Voor de injectie is een onderzoek van het bouw-
werk resp. de ondichtheden volgens de stand en
regels van de techniek door te voeren en in een
injectieconcept vast te leggen. 

Mengen van de componenten 
MC-Injekt 2033 bestaat uit tweecomponenten,
component A en component B. Deze dienen in de
juiste mengverhouding met langzaam draaiende
dubbelroerwerken homogeen met elkaar te wor-
den gemengd. De gemengde reactiehars dient
voor de verwerking in een schone emmer of in
een emmer, waarin uitsluitend gemengde hars van
dezelfde kwaliteit bevoorraad werd, te worden
overgegoten. Het overgieten is voldaan, als de
hars in de voorraadtank van een injectiepomp is
gegoten en kort wordt nagemengd. De mengver-
houding is variabel van 5:1 tot 10:1 volumedelen
instelbaar. De mengverhouding bepaalt de reactie-
tijd. De reactietijden zijn temperatuursafhankelijk. 

Reactie versneller 
De reactie van de hars kan door toevoeging van 
de katalysator MC-KAT 20 (toevoeging tot max.

5,5 % in de B component) versneld worden. De
katalysator moet voor het mengen van de beiden
componenten aan de B component worden toege-
voegd. 

Injectie 
De injectie gebeurd met de injectiepomp MC-I 510
(1-Componentenpomp). 

MC-Injekt 2033 is niet geschikt voor duurzame
afdichtingsmaatregelen. Na het stoppen van het
drukkende water moet een duurzame afdichting
worden uitgevoerd met b.v. MC-Injekt 2300 top of
MC-Injekt 2300 flow als na-injectie. 

Bij bouwdeeltemperaturen onder + 6 °C is de ver-
werking ontoelaatbaar. Uitgebreide instructies voor
de verwerking bevat de beschrijving voor de uitvo-
ering van de verschillende MC-elastomeerharsen. 

Gereedschapsreiniging 
Binnen de verwerkingstijd kunnen alle toebehoren
met MC-verdunning PU worden gereinigd.Aan-of
uitgereageerd materiaal kan men enkel mecha-
nisch verwijderen.

Producteigenschappen

Toepassingsgebieden

• Tijdelijke afdichting van sterk watervoerende scheuren voorafgaand aan een duurzaam afdichtende
injectie met MC-elastomeerharsen 

• Stoppen van waterdoorbraken 
• Opvullen van holle ruimtes 
• Afdichting van drinkwaterbouwwerken in combinatie met MC-elastomeerharsen, MC-Injekt 2300 top of

MC-Injekt 2300 flow 
• REACh-beoordeelde blootstellingsscenario's: Watercontact continue (scheur), inhalatie periodiek,

verwerking

• Laagvisceus elastomeerschuim op polyurethaanbasis 
• Stopt drukkend water conform de ZTV-ING / reparatierichtlijn van de DAfStb 
• Snelle reactie met grote volumetoename 
• Voldoet aan de UBA-Richtlijn voor reparatiesystemen in contact met drinkwater 

Verwerkingsrichtlijnen

�
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Kenmerk Eenheid Waarde* Opmerkingen

Mengverhouding Volumedelen 5 : 1 tot 10 : 1 Component A : Component B

Dichtheid kg/dm3 ca. 1,13 DIN 53 479 

Viscositeit Pa·s ca. 400 DIN EN ISO 3219 

Volumevergrotering met % ca. 3.700
10 % wateraandeel
zonder tegendruk

Verwerkingstijd uur 6 - 8 zonder watercontact

Reactietijd S ca. 40 - 60 bij watercontact

Laagste gebruikstemperatuur °C + 6 tot + 35 Lucht- en ondergrondtemperatuur
+ 6 tot + 30 Materiaaltemperatuur

Opmerking: De in dit informatieblad verschafte informatie stemt naar beste weten overeen met onze ervaring, maar is echter geheel vrijblijvend.
Deze informatie moet op de desbetreffende bouwobjecten, gebruiksdoeleinden en de unieke plaatselijke eisen worden afgestemd. Dit vooropge-
steld, staan wij in voor de juistheid van de gegevens binnen het raamwerk van onze verkoop- en leveringsvoorwaarden. Aanbevelingen van onze
medewerkers die afwijken van de in dit informatieblad verschafte informatie, zijn slechts bindend indien ze schriftelijk door ons zijn bevestigd. De
algemeen erkende technische regels dienen in ieder geval te worden nageleefd. 

Uitgave 12/13. Dit drukschrift is technisch bewerkt. Bestaande uitgaven zijn ongeldig en mogen niet langer worden gebruikt.
Deze uitgave vervalt bij een technisch bewerkte heruitgave. �
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Technische eigenschappen MC-Injekt 2033

Productkenmerken MC-Injekt 2033 

Gereedschapsreinigingsmiddel MC-Verdunning PU
In geen geval mogen water of waterhoudende reinigingsmiddelen
worden gebruikt.

Kleur Licht bruin

Levering Doos à 6 x 1 I en 10 l verpakking. Bij component A en B
met 10 l inhoud
MC-KAT 23 in 400 ml aluminiumflesje met 5 l stuks in een doos

Opslag De gesloten originele verpakkingen zijn bij temperaturen tussen 
+ 5 °C en + 25 °C in droge omgeving minstens een jaar houdbaar.
Dezelfde vereisten gelden ook voor het transport.

Verpakkingsafvalverwerking De verpakking volledig leegmaken. Raadpleeg hiervoor ons informatie-
blad voor verpakkingsvoorschriften „Het MC-afvalverwerkingsconcept
voor leeggemaakte transport- en verkoopsverpakkingen“. Dit zenden wij
u op aanvraag graag toe.

Veiligheidsaanwijzing
Let u op de gevarenaanduidingen en veiligheidsaanbevelingen op de etiketten en de veiligheids-
informatiebladen. GISCODE: PU40 

* Alle technische waarden werden bij 20 °C en 50 % relatieve luchtvochtigheid vastgesteld.


