
Låesestift

Lapping

Bruksområder • Byggverkstetting

 • Revnesanering

 • Byggverkspakking

 • Bakkestabilisering

Brukes for • PUR injeksjonsskumharpiks

 • PUR kombiinjeksjonsharpiks

 • PUR injeksjonsharpiks

 • PUR støpeskumharpiks

 • Akrylatgelé

 • Silikat injeksjonsløsninger

 • EP injeksjonsharpiks

Egenskaper • Pakkerens kompatibilitet med injeksjonsmaterialene

 • Godt feste i elementet

 • Korrosjonsbestandig

 • Høy trykkbestandighet

 • Sperremulighet til element

 • Variasjon med kjegle-/flathodenippel og høytrykks-  
 eller lavtrykksnippel

Eksempler på bruk

Denne Tekniske informasjonen skal informere deg uforbindtlig om de kunnskaper vi har for tiden, de opplysninger som våre medarbeidere gir om dette er også uforbindtlige. Da vi ikke 
kjenner til de nøyaktige kjemiske, tekniske og fysikalske betingelsene for den konkrete bruken, befrir disse angivelsene ikke brukeren fra en egen kontroll av produktene hhv. prosessen 
med hensyn til om de er egnet for den planlagte bruken, og er derfor ingen forsikring om de er egnet for et bestemt formål. Brukeren er ansvarlig for at forskrifter og pålegg overholdes 
ved bruk. © WEBAC-Chemie GmbH. Utgave 03/17 143142

 WEBAC® Injektionspacker er forbindelsesstykket mellom injeksjons
apparat og element. De leveres alt etter nødvendig trykk, element og 
injeksjonsmaterialets særegenheter i forskjellige utførelser. 

Injeksjonspakker
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Klebepakker

WEBAC®  
Klebepakker aluminium

WEBAC®  
Klebepakker plast

• Ingen boring nødvendig (ikke-destruktiv injeksjon)

• Blir ofte brukt på horisontale flater

Endagspakker

WEBAC® Endagspakker

• Ingen returstrøm av material  
fra pakkeren, fordi det finnes  
en tilbakeslagsventil

• Sette tilbake og lukke mulig 
straks etter injeksjon

• Alle arbeidsoperasjoner kan 
gjennomføres på én dag

Borpakker

WEBAC® Skrupakker type S WEBAC® Skrupakker type R WEBAC® Slagpakker

• Enkel håndtering

• Økonomisk

• For normale injeksjonsarbeider

• Variabel bruk

• Kan også utstyres med flathode-
nippel for større diameter

• Lett håndtering

• Skal ikke brukes ved porøst  
murverk/betong
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Denne Tekniske informasjonen skal informere deg uforbindtlig om de kunnskaper vi har for tiden, de opplysninger som våre medar-
beidere gir om dette er også uforbindtlige. Da vi ikke kjenner til de nøyaktige kjemiske, tekniske og fysikalske betingelsene for den 
konkrete bruken, befrir disse angivelsene ikke brukeren fra en egen kontroll av produktene hhv. prosessen med hensyn til om de er 
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 Avsluttende arbeider

• Demontere borpakker/klebepakker

• Slå av overflaten på slagpakkeren og  
ta ev. vekk lappingen. 

 Rengjøring

• Etter bearbeiding av WEBAC injeksjonsgeléer 
kan WEBAC® Skrupakker type R spyles ut  
med vann på spylepumpen.

2 min

 Oppbevaring
• Beskyttet mot fuktighet og mekaniske skader. 

 Montering

• Borehullenes størrelse retter seg etter bygge
forholdene og de pakkerne som brukes:

 • Ved skrupakkere er borehullet vanligvis  
   1 mm større enn pakkerens diameter. 

 • Ved slagpakkere tilsvarer den anbefalte  
   borehullstørrelsen pakkerens diameter. 

• Borehull blir som regel plassert på skrå  
med en vinkel på ca. 30° – 45°, avhengig  
av veggtykkelsen. 

 Flere opplysninger:  
 WEBAC brosjyrer Murverkstetting,  

Revnesanering og Slørinjeksjon

 
 
 
 
 

Injeksjonspakker

WEBAC® Injeksjonspakker

Eksempler på bruk for pakkeranordninger 

Klebepakker Borpakker

Horisontalsperre Bevegelsesfuger med og  
uten fugebåndkontakt 

Slørinjeksjon ved  
murverk

Arbeitsschutz  S.  242 
REACH  S. 244

  EPD  S. 246
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 Arbeidsvern
Ved bearbeiding av dette produktet skal vernefor
skriftene fra næringsmessige yrkesforbund og sik
kerhetsdatabladene fra WEBAC følges. Sikkerhets
databladene iht. forordning (EF) nr. 1907/2006 
(REACH) må være tilgjengelig for alle personer 
som er ansvarlige for arbeidssikkerhet, helsevern 
og håndtering av materialene. Flere opplysninger 
se separat henvisningsark „Arbeidsvern“ i produkt
katalogen fra WEBAC eller på webacgrouts.com.

 Deponering

Opplysninger om deponering er oppført i sikker
hetsdatabladene.
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