
 

 

 MC-Injekt 1260  
  Nhựa cứng tổng hợp bơm sửa chữa các kết cấu chịu lực 
 

 
 
 

 
 
 

Ghi chú 
 

Mô tả sản phẩm 
MC-Injekt 1260 là nhựa cứng tổng hợp dùng để 
bơm sửa chữa. MC-Injekt 1260 dùng để sửa 
chữa những kết cấu khô ở các dạng khoáng khác 
nhau giúp ngăn nước và các chất ô nhiểm. 

 
Công tác chuẩn bị 
Trước khi bơm cần kiểm tra điều kiện vết nứt và 
các khuyết tật của kết cấu theo tiêu chuẩn và quy 
định kỹ thuật. Sau đó chuẩn bị phương án và kế 
hoạch bơm xử lý. 

 
Pha trộn  
MC-Injekt 1260 chứa hai thành phần A và B. Việc 
pha trộn cần đúng tỉ lệ theo khuyến cáo và sử 
dụng máy khuấy tốc độ chậm cho đến khi hỗn hợp 
đồng nhất. 

 
Trước khi tiến hành bơm, hỗn hợp sau khuấy trộn 
phải được chứa trong thùng sạch. Trước khi cho 
vào phễu máy bơm cần trộn kỹ lại hỗn hơp 

 
Thời gian sử dụng phụ thuộc vào lượng vật liệu 
trộn và nhiệt độ môi trường. Sau khi trộn, lượng 
vật liệu nên được chia nhỏ hoặc làm lạnh để kéo 
dài thời gian thi công.

 
Nên trộn hoàn toàn các thành phần với nhau và chia 
thành hai đến ba phần bằng nhau để giảm thiểu 
nhiệt phản ứng 
Thi công 
MC-Injekt 1260 có thể sử dụng máy bơm một thành 
phần (Vd: MC-I 510). 
Việc lựa chọn ty bơm phụ thuộc vào áp lực bơm. 
Ty bơm MC-Klebepacker hoặc MC-Hammerpacker 
được khuyến cáo sử dụng ở áp bơm trung bình 
(lên đến 60 bar). 

 
Trường hợp bơm với áp lực cao (lên đến 200 bar), 
có thể sử dụng ty bơm MC-Injektionspacker DS 14. 

 
Phải dừng thi công MC-Injekt 1260 khi nhiệt độ 
cấu kiện xuống dưới + 8 °C. 

 
Vệ sinh máy móc và dụng cụ 
Máy móc và dụng cụ có thể được làm sạch bằng 
MC-Verdünnung EP (MC-Thinner EP). Các phần 
bám dính trên dụng cụ có thể làm sạch một phần 
hoặc hoàn toàn bằng phương pháp cơ học.

Ứng dụng 
 

• Lắp đầy và phục hồi khả năng chịu lực của các cấu kiện bị nứt, khe kỹ thuật, rỗng rỗ của các công trình 
xây dựng trong điều kiện khô bằng phương pháp bơm hoặc rót thẩm thấu 

• Tiêu chí an toàn khi đánh giá theo REACH: An toàn khi lỡ hít phải trong quá trình bơm thi công 

Đặc tính sản phẩm 
 

• Nhựa cứng tổng hợp gốc epoxy độ nhớt thấp 
• Độ thẩm thấu cao 
• Đóng rắn nhanh 
• Đóng rắn tốt trong điều kiện có sự chuyển vị 
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Thông số kỹ thuật MC-Injekt 1260 

 
 
 

Đặc điểm  Đơn vị  Thông số*  Ghi chú  

Tỷ lệ trộn Theo khối lượng 3 : 1 Thành phần A : Thành phần B 

Tỷ trọng hỗn hợp kg/l ~ 1,1 EN ISO 2811-1 

Độ nhớt mPa·s ~ 510 EN ISO 3219 

Thời gian thi công phút ~  20 Một nữa thùng 

Cường độ nén MPa ~  68 EN ISO 604 

Cường độ chịu kéo MPa ~  42,5 DIN 53 455 

Độ giãn dài đến khi đứt % 4,8 DIN 53 455 

E-Modulus MPa 2600 EN ISO 178 

Điểm nhiệt thủy tinh hóa °C 46 EN 12614 

Nhiệt độ thi công °C + 8 to 35 Không khí, vật liệu bơm và 
kết cấu nền 

 
* Các thông số được đo tại nhiệt độ 21 °C ± 2 °C và độ ẩm 50 %. 

 

 
 

Khuyến cáo an toàn 
Vui lòng lưu ý các thông tin an toàn và lời khuyên trên nhãn bao bì và thông tin an toàn GISCODE: RE1 

 
 
 
 
 
 
   

Lưu ý: 
Các thông tin trên bảng dữ liệu này được dựa trên kinh nghiệm và kiến thức chuyên sâu của chúng tôi. Tuy nhiên, nó không có tính ràng buộc về 
mặt pháp lý. Các thông tin trên có thể được điều chỉnh để phù hợp với từng kết cấu riêng lẻ, từng mục đích sử dụng và theo theo từng điều kiện 
của địa phương. Các thông số kỹ thuật của chúng tôi chỉ được xác nhận khi có sự quan sát theo dõi trong quá trình sử dụng. Điều này cho phép 
chúng tôi chịu trách nhiệm về tính đúng đắn của dữ liệu này trong phạm vi của các điều khoản và điều kiện bán hàng - giao hàng và dịch vụ. Các 
khuyến nghị của nhân viên chúng tôi khác với dữ liệu có trong tờ thông tin này chỉ ràng buộc nếu được đưa ra dưới dạng văn bản. Các quy tắc kỹ 
thuật được chấp nhận phải luôn được tuân thủ. 
 
Phiên bản 01/2018. Đã có một số thay đổi về kỹ thuật trong bản in này. Các phiên bản cũ hơn không còn hiệu lực và không được sử dụng nữa. 
Nếu phát hành bản sửa đổi kỹ thuật mới, ấn bản này sẽ tự động không còn hiệu lực. 

Đặc tính sản phẩm MC-Injekt 1260 

Màu 

Đóng gói  

Chất tẩy rửa 

 
Lưu trữ 
 
 
Thải bỏ 

Trong suốt 

Thành phần A 18 kg / thùng 
Thành phần B   6 kg / thùng 

MC-Verdünnung EP (MC-Thinner EP) 

Trong mọi trường hợp không nên sử dụng nước hoặc chất tẩy rửa gốc 
nước. 

Thời hạn sử dụng ít nhất 1 năm khi lưu trữ ở nhiệt độ từ +5 đến +25 độ C 
trong điều kiện khô ráo và nguyên bao bì. 

Điều kiện vận chuyển: yêu cầu tương tự. 

Thùng chứa phải được làm rỗng trước khi thải bỏ 
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