
MC-Packersysteme
Vulhulpmiddelen voor afdichtende
en constructieve injectie 

MC-Klebepacker L / MC-Surfacepacker LP
Deze packers worden voor injectie van droge
scheuren gebruikt. Ze worden direct op de scheur
geplakt. De scheurlengte en het standvlak van de
packers worden na de probleemvaststelling 
volledig met een afdichtingsmateriaal gesloten. De
afstand van de kleefpackers is afhankelijk van de
bouwdeeldikte.

MC-Klebepacker L is van kunststof en voorzien
van een terugslagventiel.

MC-Surfacepacker LP is een kunststofpacker met
een schuifklepje en een snelkoppeling aan de 
nippelkop. De mengkop van de MC-Fastpack
injectieproducten past perfect op de 
aansluitnippel.

MC-Injektionspacker DS 13 / DS 14
Deze packers worden overwegend voor de injectie
van watervoerende scheuren gebruikt. De injectie-
packers zijn van aluminium en zijn voorzien van
een standaard breekpunt. De packers zijn uitge-
rust met een kogelkopventiel. Voor de verwerking
(plaatsing) van de MC-Injektionspacker DS 13 /
DS 14 worden boorkanalen gemaakt, die de
scheur in het midden van het bouwelement krui-
sen. De afstand is afhankelijk van de bouwdeeldik-
te. De packers worden door het uitzetten van het
afdichtingsrubber in het boorgat opgespannen. Na
de injectie worden de packers verwijderd d.m.v.
het breken bij het breekpunt. Het resterende
packerdeel in het boorkanaal hoeft niet te worden
verwijderd.

MC-Injektionspacker LS 18
Deze packers worden overwegend voor injecties in
holle ruimtes en bouwgronden gebruikt, waarbij
grote materiaalhoeveelheden worden geïnjecteerd.
De doorstroomopening is 5 mm groot. De packers
zijn uitgerust met een vlakkopnippel. De plaatsing
van de boringen is afhankelijk van de injectie-
opdracht.

MC-Schlagpacker / MC-Hammerpacker LP 12
Deze packers zijn speciaal ontwikkeld voor de
injectie van injectiematerialen, die in grote hoe-
veelheden en met geringe druk worden geïnjec-
teerd. Voor deze packers moeten boorgaten met
een juiste diameter worden geboord. De afstand
van de boringen is afhankelijk van de bouwdeel-
dikte. Bij het inslaan van de packers in de boorga-
ten dient de aansluitnippel door een zetwerktuig te
worden beschermd. Na de injectie wordt de packer
aan de oppervlakte afgebroken.

MC-Schlagpacker heeft een doorstroomopening
van 4,5 mm en wordt door een kunststofventiel
met geringe tegendruk afgesloten.

MC-Hammerpacker LP 12 heeft een doorstroom-
opening van 7 mm en een geïntegreerde terugs-
lagklep met geringe tegendruk. De mengkop van
de MC-Fastpack injectieproducten past perfect op
de aansluitnippel.

Producteigenschappen

Toepassingsgebieden

• MC-Klebepacker L en MC-Surfacepacker LP: voor droge bouwdelen
• MC-Injektionspacker DS 13 / DS 14 en MC-Injektionspacker LS 18: voor droge, vochtige,
watervoerende en drukwatervoerende bouwdelen
• MC-Schlagpacker en MC-Hammerpacker LP 12: voor droge, vochtige, watervoerende en
drukwatervoerende bouwdelen 

• Hogedruk packers voor het injecteren van EP'S, PU'S en hydrostructuurharsen 
(boorpackers, kleefpackers)
• Lagedruk packers voor het injecteren van cementlijmen en cementsuspensies

Verwerkingsrichtlijnen
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MC-Klebe- MC-Surface- MC-Schlag-
packer L packer LP packer

Materiaal Kunststof Kunststof Kunststof

Afmetingen Hechtvlak Hechtvlak
(Ø x lengte) 40 mm 50 mm 18 mm x 115 mm

Hals 22 mm Hals 58 mm

Boring - - 16 - 18 mm

Ventielopening ca. 1,0 mm ca. 3,0 mm ca. 4,5 mm

Afdichtend 1-maal 1-maal 7-maal

Toegelaten hoogste druk
in beton 60 bar 30 bar 30 bar
in metselwerk 30 bar 30 bar 30 bar

Drukverlies ca. 10 - 15 bar 0 bar ca. 1 bar
met terugslagklep
0 bar

Verpakkingseenheid 100 stuks 50 stuks 100 stuks
per doos per doos per doos
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Technische eigenschappen MC-Packersystemen

MC-Hammerpacker MC-Injektionspacker MC-Injektionspacker
LP 12 DS 13 / DS 14 LS 18

Materiaal Kunststof Aluminium Aluminium

Afmetingen 12 mm x 95 mm DS13: 13 mm x 110 mm 18 mm x 300 mm
(Ø x lengte) DS14: 14 mm x 110 mm

Boring 12 mm DS13: 13 mm 18 mm
DS14: 14 mm

Ventielopening ca. 1,5 mm ca. 1,5 mm ca. 5,0 mm

Afdichtend 7-maal 2-maal 1-maal

Toegelaten hoogste druk
in beton 60 bar 200 bar 200 bar
in metselwerk 30 bar 30 bar 30 bar

Drukverlies ca. 1 bar ca. 10 - 15 bar ca. 10 - 15 bar

Verpakkingseenheid 100 stuks 100 stuks 50 stuks
per doos per doos per doos

Technische eigenschappen MC-Packersystemen

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 09/16. 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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