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WEBAC 155 – jednoskładnikowa
żywica PU o lepkości 255 mPas i po-
czątkowym czasie reakcji ok. 20 s. Nie
wymaga katalizatora (woda uruchamia
proces sieciowania), ma znakomitą
przyczepność do gładkich powierzchni
i różnego rodzaju podłoży mineralnych.
Można ją stosować do trwałego uszczel-
niania przerw roboczych, rys i spękań,
również w przypadku tzw. wody napie-
rającej. Możliwa jest wtórna iniekcja
tym samym materiałem lub innymi ży-
wicami poliuretanowymi o stałej obję-
tości. Produkt ma znak CE oraz jest
dopuszczony do stosowania w kontak-
cie z wodą pitną (polski atest higienicz-
ny PZH).

WEBAC 1500 – dwuskładnikowa,
poliuretanowa, spienialna żywica iniek-
cyjna o lepkości 450 mPas i następują-
cych właściwościach hybrydowych:

● w środowisku wilgotnym i mokrym
wykazuje cechy spienialnej żywicy

iniekcyjnej (ekspansja po ok. 50 s do
12 razy);

● w środowisku suchym nie ulega
ekspansji i sieciuje do oczekiwanej,
monolitycznej postaci dającej trwałe
uszczelnienie.

Możliwa jest wtórna iniekcja tym samym
materiałem. Proporcja składników 1:1,
stabilna postać po sieciowaniu oraz
szybki proces wiązania umożliwiają sto-
sowanie tego produktu w sytuacjach
awaryjnych i w przypadku trwałego
uszczelnienia w trudnych warunkach
wilgotnościowych oraz w niskiej tempe-
raturze. Produkt oferowany jest rów-
nież w postaci tzw. kartuszy (jednost-
ka 400 ml do tłoczenia za pomocą pisto-
letu ręcznego). Ma znak CE oraz polski
atest higieniczny PZH.

Doświadczenia wykonawców i użyt-
kowników ze stosowania zaprezentowa-
nych rozwiązań materiałowych potwier-
dzają, iż są one atrakcyjnym uzupełnie-
niem oferty z grupy skutecznych iniek-
cyjnych zabezpieczeń przeciwwodnych
budowli.

Nowe, spienialne żywice
WEBAC – Kombi
Dwie nowe, spienialne, poliuretanowe żywice iniekcyjne WEBAC 155 oraz
WEBAC 1500, określane mianem WEBAC – Kombi, zdobyły uznanie firm
wykonawczych i w praktyce potwierdziły swoje znakomite właściwości
użytkowe. Oba te produkty różnią się znacznie od tradycyjnych spienial-
nych, poliuretanowych, dwuskładnikowych żywic iniekcyjnych.

e-mail: webac@webac.pl
www.webac.plBadania laboratoryjne spienialnych żywic poliuretanowych WEBAC

Schemat uszczelnienia rys żywicą
WEBAC 155

Schemat przepony poziomej z zastosowa-
niem WEBAC 1500

Centrum logistyczne WEBAC
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