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Техническа карта IN 909 001

Изд: 02.04.2019КЬОСТЕР Ламела Импкат пакер

Импакт пакер с ъглови стабилизатори за инжектиране на смоли,
строителни разтвори, гелове и хоризонтални бариери
Характеристики
КЬОСТЕР Ламела пакери имат ъглови стабилизатори, които са
разположени в посоката на силата на издърпване. Това води до
висока устойчивост на издърпване от сондажния отвор. В
допълнение, КЬОСТЕР Ламела пакерът има дълга шия и
предварително определена точка на счупване. Това позвалява
пакерът да бъде поставен дълбоко в сондажния отвор и когато
работата е завършена, шията може да бъде прекъсната без
никакъв пакер, който излиза извън отвора. В този случай не е
необходимо отстраняването на открити пакер части. Отворът може
да се запълни с разтвор и бързо и лесно да се обработи
повърхността. КЬОСТЕР Ламела пакерът може да бъде снабден с
възвратна клапа, чрез който инжектираният материал не може да
се излее извън пакера.

Технически характеристики
Материал Пластмаса
Диаметър За 18 мм сондажен отвор
Дължина без клапан 11 см
Клапа 1.4 x 1.4 x 1.0 см

Сфери на приложение
За инжектиране на КЬОСТЕР Разтворите, смоли и гелове и за
инсталирането на хоризонтални бариери с помощта на инжекция с
ниско налягане.

Субстрат
КЬОСТЕР Ламела пакерът може да се инсталира във всички
твърди и здрави минерални субстрати. В слаби, напукани и ронещи
се субстрати могат да бъдат монтирани пакери, като първо се
покриват стабилизаторите на пакерите с КЬОСТЕР KB Fix 5. 

Начин на приложение
След пробиване на отвори, КЬОСТЕР Ламела пакерите се вкарват
в субстрата с КЬОСТЕР Чукче за Ламела Пакери. Те се вкарват
докато последният стабилизатор (единствения кръгъл и плосък) е
на 1 см дълбочина в отвора. Когато монтирате в крехки и рушащи
се зидарии, покриването на стабилизаторите с КЬОСТЕР KB Fix
5 фиксира пакера и позволява правилно инжектиране. Този метод
трябва да се тества за всяка конкретна строителна площадка.  
Разстоянието между пакерите зависи от използвания материал и
целите на инжекционните работи.  
След инжектирането, шийте на пакерите могат да се счупят и да се
запълни отвора с КЬОСТЕР KB Fix 5 или друг подходящ КЬОСТЕР
Разтвор за ремонти.

Почистване
КЬОСТЕР Ламела пакерите са за еднократна употреба. Счупената
инжекционна шийка може да се изхвърли като пластмаса.

Опаковка
IN 909 001 бр.
IN 910 001 Невъзвратна клапа за Ламела

Пакер (1 бр)

Съхранение
Когато се съхранява на хладно и сухо, пакерите нямат определен
срок на годност.

Мерки за безопасност
Носете ръкавици и предпазни очила. При работа с помпи се
създава налягане. Никога не стойте директно зад пакерите по
време на инжектиране. Поддържайте работната площ чиста.
Спазвайте всички правителствени, държавни и местни разпоредби
за безопасност при обработка на материала. Спазвайте всички
инструкции за безопасност в съответните технически карти на
материала, който ще се инжектира. 

Свързани продукти
КЬОСТЕР IN 1 Арт. N IN 110
КЬОСТЕР 2 IN 1 Арт. N IN 201
КЬОСТЕР IN 2 Арт. N IN 220
КЬОСТЕР IN 3 Арт. N IN 230
KOSTER KB-Pox IN Арт. N IN 231
КЬОСТЕР IN 4 Арт. N IN 240
КЬОСТЕР IN 5 Арт. N IN 250
КЬОСТЕР IN 7 Арт. N IN 270
КЬОСТЕР PUR Гел Арт. N IN 285
КЬОСТЕР Инжекционен Гел G4 Арт. N IN 290
КЬОСТЕР Микроразтвор 1C Арт. N IN 295 024
KÖSTER Адаптор за Импакт Пакер 18 Арт. N IN 908 001
КЬОСТЕР 1К Инжекционна помпа Арт. N IN 929 001
КЬОСТЕР Лока Ръчна помпа Арт. N IN 952 001
КЬОСТЕР Маутрол 2C Арт. N M 261
КЬОСТЕР Маутрол Флекс 2C Арт. N M 262 020
КЬОСТЕР Перисталтик - помпа Арт. N W 978 001
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Горната информация е базирана на резултатите от нашите изследвания и практически опит в тази сфера. Данните от тестването са средни стойности, получени при определени условия. Правилното,
ефективно и успешно приложение на нашите продукти не е предмет на нашия контрол. Апликаторът е отговорен за правилното приложение, съобразено със специфичните условия на строителния обект,
както и за крайния резултат от строителния процес. Това би могло да изисква и допълнителни указания освен препоръките, дадени тук и отнасящи се за стандартни случаи. Спецификациите, направени
от наши служители или представители, които се различават от съдържащите се в тази техническа карта, изискват писмено потвърждение. Валидните стандарти за тестване и полагане, технически данни
и технологични правила на приложение, трябва винаги да бъдат съблюдавани. Гаранцията е валидна само по отношение на качеството на нашите продукти съгласно нашите срокове и условия, не и по
отношение на тяхното ефективно и успешно полагане. Тези инструкции са технически ревизирани и отменят всички предходни варианти.
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