
 
 

 

MC-Injekt 2188   
Nhựa tổng hợp giãn nở một thành phần với công nghệ đặc biệt MDI-
tạo bọt nhanh giúp bịt kín các khe hở một cách hiệu quả 
 
Đặc tính sản phẩm  
 
• Nhựa tổng hợp giãn nở nhanh một thành phần gốc polyurethane 
• Cấu trúc bọt ổn định và không co ngót 
• Tỉ lê giãn nở cao 
• Không chứa chất hóa dẻo độc hại phthalate 
• Không chứa dung môi gây ảnh hưởng sức khỏe như acetone 
• Không có mùi khó chịu 
• Không giải phóng các chất độc hại vào đất và nước 
• Dễ dàng thi công với máy bơm 1 thành phần 
 
Ứng dụng 

• Ứng dụng cho việc làm kín các kết cấu ngầm như: hầm chui, tầng hầm, tường vây/cọc ván/tường cọc 
• Chống thấm các mũi neo trên tường chắn 
• Ngăn rò rỉ nước từ các vết nứt, lỗ tổ ong và khe hở co giãn; bơm chặn được dòng nước ở vị trí rò rỉ 
• Tiêu chí an toàn khi đánh giá theo REACH: An toàn khi lỡ hít phải trong quá trình bơm thi công                                                   

  
Ghi chú  
 
Thông tin chung 
MC-Injekt 2188 là nhựa tổng hợp một thành 
phần. Tạo bọt giãn nở khi tiếp xúc với nước. 
  
Về cơ bản, sản phẩm này có thể bơm xử lý bê 
tông, tường xây cũng như kết cấu bằng đá và các 
công trình ngầm cả trong điều kiện tiếp xúc và 
không tiếp xúc với nước. Tuy nhiên, MC-Injekt 
2188 cần tối thiểu khoảng 10% nước để phản 
ứng tạo cấu trúc dạng bọt không co ngót. 
 
Phương án bơm được xác định theo tiêu chuẩn 
DIN EN 12715. 
 
MC-Injekt 2188 phù hợp để bịt các điểm neo trên 
tường chắn – nơi mà các điểm neo xuyên tường. 
MC-Injekt 2188 sẽ tự động bịt kín khoảng hở giữa 
mũi neo và tường tùy thuộc vào lượng nước và 
áp lực nước tại đó.  
 
Lượng nước càng nhiều / áp nước càng cao thì 
MC-Injeckt 2188 phản ứng càng nhanh. 
 
Thi công 
Dùng các ty bơm với độ mở phù hợp (≥ 1.5 mm) 
và phải lắp đặt đúng cách. Thực hiện bơm MC-
Injekt 2188 với máy bơm 1 thành phần (vd: máy 
MC-I 510) với áp lực bơm vừa đủ.  
 
 
 
 

  
 
MC-Injekt 2188 khi đổ vào phễu của máy bơm có 
thể tạo ra một lớp màng trên bề mặt do phản ứng 
với độ ẩm trong không khí. Lớp này như một 
màng bảo vệ ngăn chất lỏng bên dưới không bị 
phản ứng tiếp. 
 
Việc bơm sản phẩm nên được tiến hành theo 
tuần tự các bước tùy thuộc vào điều kiện công 
trường nhằm cho phép bọt đủ thời gian để phản 
ứng.  
 
Vệ sinh máy móc và dụng cụ 
Trong trường hợp gián đoạn lâu hoặc hoàn thành 
công việc thì máy bơm phải được làm sạch kỹ với 
chất tẩy rửa phù hợp. Vd: MC-Thinner PU để 
tránh phản ứng tạo bọt trong thiết bị khi tiếp xúc 
với hơi ẩm. Lưu ý: Nước và chất tẩy rửa gốc 
nước không được sử dụng trong mọi trường hợp. 
  
Khuyến cáo nên dùng dầu nhờn để bảo vệ máy 
sau khi bơm. Để biết thêm chi tiết xin vui lòng 
tham khảo hướng dẫn sử dụng bơm. 
  
Các phần bám dính trên thiết bị, dụng cụ có thể 
làm sạch bằng phương pháp cơ học như: dùng 
xủi, chổi cứng,.. 
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Thông số kỹ thuật MC-Injekt 2188 
 
Đặc điểm Đơn vị thông số* Ghi chú 

Tỷ trọng kg/dm³ 1,11             DIN 53479  

Độ nhớt  mPa*s 490 ± 10 DIN EN ISO 3219 

Mức giãn nở % 4000            10% nước / ASTM D471 -16a  

Thời gian bắt đầu và 
Kết thúc phản ứng giây 15 - 90 10% nước  

Thời gian thi công                         tiếng              6 - 8 

Nhiệt độ khi thi công °C  8 - 40 Nhiệt độ môi trường và nhiệt độ nền 
 
* Các thông số được đo tại nhiệt độ 23 ± 2 °C 
 
 
 

Đặc tính sản phẩm của MC-Injekt 2188 
Màu                                               Vàng nhạt 

Chất tẩy rửa                                  MC-Thinner PU 
                                                      Nước và chất tẩy rửa gốc nước không được sử dụng trong mọi  
                                                      trường hợp                                                    

Đóng gói Thùng thiết 18 kg 

Lưu trữ 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 

Thải bỏ Thùng chứa phải được làm rỗng trước khi thải bỏ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 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 02/20. 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. 
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