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Úvoo

!{enší' trhrirry v' betonových a že1ezobetonových konstruk-
cícb lze výhodně ganovat injektáží pryskyřicemÍ.

Vyp1něnín trhlirry lepivou pryskyŤicí a tí!0 i kva1itn{n
spojením ěástí, odděleqých trhlinou, se zajístí znovuzískání
původní tuhosti při souěaenén zachovánÍ, popř. i zvýšení ořed-
pokJ'ádané životnosti (ochrana výztuža proti korozi' zajištění
vodotěsnosti apod. ).

Sanace trhtin injektáží prys$řiceni ná ovšem sqyo1 jen
tehdy, by 1o-li př!č!ngu3grgc$r-jgdgo1á3o1é' dále nepůs obíc í
zat,!žea!, nebo přeeněji vyjádřeno přgt!žgn!' nebo jest1iže
by\y jíné, dlouhodobé příěiny poruchy odstraněny. oprava za-
plněnín trh1in injektáží není účclná' dochází-lí opakovaně
k nadroěrnýn deformacÍn, vedoucín k opětnéou otevření trhlÍn,
nebo k vytvoření novýcb trbIin nirno opravená roígta.

Z hlediska volby prys$řice, která apojí tak kvalitně
nateriál, porušer5Í trhlinou, že nová destrukce proběhné mino
alepovaqi spoj, lze jnenovat:

_ epoxidové prys$lřice (nejvbodnější)
- po]3lesterové prygkvřice (jen do zcela sucbého prostředí)
_ Eeta- lrylátové prys$řice (jen do zce1a suchého proetředí)

Neboť při sanaci cpodnícb gtev€b silničních noetů není
reálné přcdpokládat suché proetředí' by1 výběr vbodr6tch na-
teriálů zúžen na nateriá$ na bázi epoxidů. I když v "k1aaic-
kéu"pojetí zůetává vlhLé prostředí scparátoren epoxidovýeh
pryelqřic, Ize při jietých úpravách tyto pryssřice do vIhka
použít.

Da1šíro faktoren pro použití epoxidových pryskYřic je re_
lativní do8tupnost těchto nateriálů a značně široká škáIa sor_
tiroentu, vyráběného Spolken pro chemickou a hutní výrobu v

Ústí nád Labem.
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1. ltÁzvos:,ovÍ
=-:=====--====:====

1. I n i e k t o ! !! n Í _ je stevební netode, při kte-
ré se do nepřístupqých dutin ínjektovanébo prostředí
vhání injektážníni otvory pocl tlaken injektážní sněa.
Snyslen injektáže je vypInění spojení, zpevnění e pří-
padně utěsnění injektoveaého prostředí.

1.

!.

In.iektážní onáce
ny, aouvisející a ínjektovánÍrn,
jektáž je hlavnín ě1ánken celébo

_ jšou všectrny Úko-
přiěenŽ v]'astní in_
procesu.

3.Tni

P1astová nalta
vá nelta) _ je eněa, vc které
tvrdit elnou prye\rřic í.

ektážní cuěe hnota' která ec
vhání pod tleken do injektovanébo prostředÍ.

- (nebo polyuer - plasto-
je jcnné kanenivo ?ojgno

5. P o 1 y u e r - c e n e n t o v á n a 1 t a
je sněe, pojená ccloenteo' která g1Q obeahuje synte-
tícké na}.nono1ekrrlární 1átry' které upravují - nodifi_
kují - jcjí vlaetnoati.

6. r n .'i e k t á Ž a' t t 1 a L - je tlak, pod kte-
rýn vniká iqjcktáŽní aněc
injekt ovaného proctředí.

z iqjektážní}ro zařízcní do

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi.
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2. TEcHNIcKÍ posTuP
================================

2.1 Příprava trhliny

Ťrh1ina nusí být zbavena povrchovýc!r neěistot,
€v. Baatnot a vyaekána do hloubs 5 _ 10 nn (d1e kve_
Iity nateriÁlu a šířky trbliř'y). V oístocb, kde se
uzavírá (zaniká) a její šířka je nenší než aai or1 un
(esi tloušfka papíru) toto vyeekání již ngní nutné 8
stačí "prošLrábuutíí hrotcn ostrého předoětu do hloub_
k3r asi 1 om.

Zv1áštní pozornost je třeba věnovat trblinén, kte-
ré se projevují na betonových konstrukcích opatřeaýcb
cenentovou onítkou. Velní ěaato se totíž stává, žc dí-
ky nedokonalénu spojení ooítky g bctonovýD podkladcn
vzniká urěitý posun nezi trhlinou v konatťukci a v onít-
cc, který oůžc být až několik cn.

I

BETotloyÁ Kol€TRlJKcE

cil'1trHTOvj Onrtrr

obr. ě. 1 Posun nezi trhlinou Y betonové koastrukci
g v cetrentové onítce

Při injektóž1 velnl ča6to dochází k tonu, žc díky
běžnénu injektáŽníntr tlaku (cce or5 MPa) nezi betonovou
konstrukcí a onítkou dojde k "odloupnutí" cenento-

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi.
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vé onítly. To ná za nésleťlek zrušení utěsnění trh]'1_
ng a únik ještě nevytvrzené injektážní }rnoty z již
zainjektované trh1irry'

Pokud to gituace unožňuje, je pnoto nejvýhodněj-
ší odstranit v ní8ti' trbLirry qeEeltovou onítku v šíř-
c6 30 - 5o ur e trhlinu zetěenit v betonové konstrukci.

Pokud je cenentová onítka opravdu kqalitní a
z nějakých důvodů nenÍ vbodné užít předchozího typu
utěenění trhlÍn, doporrrěuje sc aleepoň provést něko_
lik sond, kieré potvrdlÍ ahodnost trhlirry v onítce a
kongtnukci. NejdůIežítější Ýšak je injektovat ponalu

l€}É gígkút[-igjgk!á!n!n_t!ašeg, nar. do Or2 l[Pa!

2.2 Vzťlálanost iajektážnícb bodů

Vzdálenoct in"jektážDícb bodů (1njektážních a
kontro}ních trubiěeL) jc závlslá n8 typu g velikoetl
trbliqy, ilnuhu konstrukce a druhu injektážuíbo ua_
teriálu. U ualýcb trlrlín (o'3 - 1r5 m) 96 lrnígduj{
injcktážní bodly vc vzdálenootech 25o - 3oo m.
U ěiršícb trhl1n (3 u a vícc) Ize tuto vzdálenogt
prodloužít až na 5oO u, eLc nc Ýícc, aby byIo nož_
né cledovat pogtup lqjektážc.

V tekto vyznačcrytch nístacb 8€ vyvrtají otvory
í 10 (cv. í 8 nn) do bloub$ eal 50 no. U hlubokýcb
trbIin v nagívní'cb Lonctrukcícb je vbodné Yrtat ato

h1oub}y l0o - l5o @' eventuátně i vícc' oby trhli_
na byla zaplňována co ncjrovnoněrněji. :::

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi.
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2.3 Injekthžní trubiě}y

Injektážní trubiěkg se užívají ocelové, lnější-
bo / 10 nn (ev.8 nn), se sílou stěny t m, dé1ky
8o m a více - tt1e htoubky vrtu. Je výtrodné označít
trubiěky rygkou' jajíž vzdálenost od kraje trubiěky
je aei o 10 nm kratší, než lrloubka vrtu, nebo ale-
epoň uříznout trubiěky šikuo, aei pod úhlen 45 o.

U drrr}rébo konce trubiě}v je vbodné srazit ostří hra-
r\Y, abJ nebyla poškozena ani injektážní hedice, eni
těenící kolík.

odnaštěné trubičky ee netřou lepidlen (nej1épe

epoxidovýu) a vlepí se po rycku do otvoru. Je totiž
vhodné, aby nezi koncen trubiěLry a koncen vrtu zby-
Ia mczere aleapoň 1o m. línto způsoben - předevšíro
u oelých trhlin je zvýšenÁ naděje, žc vrt ncbudc
zaelepen.

2.4 Utě6nění trhIín

UzeÝřcní trb}in 69 provádí nágledovně: proscka_
ná (gv. rprošLrábnutÁ") trblína sc nejdříve natřc
úztýn štětcen ěigtou pryckyřicÍ (s tvrdidlen) a po-
ncohá 1o _ 15 nin. (<ile oko1ní tep}oty a použité
pr7s$lříce) vsskovat do bctonové bnoty.

Pozn.: Ý žádnéo přípattě by však neoěIo óoj{t k vy_
tvrzení prye$řice ilříve, Éež bude trhline
zatnelena. ťěanícÍ tneI ae epojí eanozřcjmě
lépe c ještě nevytvrzenou pryc\rřicí, než
a 1eek15h povrchen pryskyřice vytvrzené.

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi.
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Těsnící epoxidový tocl _ správně plagtualta _ je vy-
tvořen násIedovně: pr7ekyřicc + tvrdidlo: plnivo, v
poněru 1 : 4 až 1 : 5 (objenově). Plegtnaltu je nut_
no plnit co nejvíce, aby výsledná guěa byla co nejnéně
etékavá.
Je vbodné, předevšín při nižší verůovní teplotě, plni_
vo předehřát.
.Iako plnivo lzc použít siloryd' vyráběný Spotkeo pro
cheniclou a }rutní v5|robu v Úgtí nad Labeo, jenně nle-
tý vápenecl (je vtrodné silorytl ! vápen a 1 : 2)'
cenent apod.

Ponocí stěrky a popř. ispárovač$' ge trbIina za_
tě6ní p].a6tne1tou, zvlášI pcčlivě okolo injektážnícb
trubiěek.

Tenké vlagové trhllrry, které byly jcn iprošlrábnu-
té", ae rratřou několi}cát pr:yctyřicí (2 - 3x)' at1 po
1 - 2 hodináclt.

2.5 Injektážní zeŤlzqgí

Injektáž ac provádí injektážnín zařízenín, kterýcb
je více typů. V ránci tohoto TP jaou uvcdgny náeledují-
cí typy:

a) uaiverzální p&ový oazací lig
b) tlakový injektážní LotlíL
c) rotaění injcktážní zařízcdt'

Pozn.: Výroba ttakovóbo i4jeLtóžnírro kotlíhl r rot'ěBíbo
ii,.iinnžnruó z*tzoái jr pryq p'9tř.9y GS-zejiětěaa
ve-vývojovýcb díInÁob Silničníbo vývojc Eno'

2.5.L !n!vgr3áfn! páloý-ngzgc! }ig

UniverzólnÍ pákový nazací lie (1yp 03 645 ncbo
03 646) sc běžně používá k nazání ěepů autonobl'lů"

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi.
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Objen nádržky 30o cu3 (ngbo 50o "'3) 
j" pro uenší

trhlirv poetaěujÍcí a nazací tIak až 40 MPa převy-
šuje nnohonásobně tlak' používaqý při injektáŽi po-
nocí jiqých zařlzeú.

Nespornou výhodou injektování ponocí nezecího
Iíau jc skutačnogt, že pracovník, který provádí ín-
jektáž' dle odporu pákového nechgnizmu příno cítí
zněrry v injektované trhlíně.

řnavní aevýhode apočívá v ton' Že pr7s}yřice
je příno v ligu a tuťlíž její zetvrdnutí způsobí zr.l-
ěení ligu. (Velloobohodní cena je však asi jen
40'- Kěg).

obr. ě. 2 Univcrzální páLový oazaoí J.ia

2.5 "2 llgkov{ !njc!t!žgí-kgt1í!

Tento ocelový kotlík ce gkládá z válcové rú-
doby' rra kterou jc pooocí 3 otočr1ýcb šroubů přl-
pevněno víko. Na víLu jc autonobilový ventil, po-
jistný vcntll, nenoD.tr a výprratr1ý kohout (ncbo
jen výpuetná t'rubiěka).

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi.
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ho měření okanŽitého tIaku v kotlÍku je použit
Denometr 8 rozsahen o _ 0r6 MPa. Pojistný venti1 zabez-
peěuje bezpeěnou prác1 a kotlíkeu, běžně je nasteven na
0r5 MPa, což určujc naxinrÁlní injektážní tlak. Pro vy-
pouštění injektáŽní eněei jc použit běžně vyráběný
3/8" Lohout. hotože však někdy vzni.kají konplikace e

čištěníE kohoutu, je nožné, aby víken procházela jen
ocelová trubiěka' nepř. 10 @' na kterou je navleěena
injektážní hsdice. Množetví průchodu injektážní sněei
je regulováno stlačovánín bedic gvěrkou. bo jednodušší
ěištění se injektážní eněc vkládá do kotlíku v polyety_
lénové nádobě. Jako zdroj tlaku 9e používá konpreeor.

obr. č. 3 Ťlakový injektážní kot1íL

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi.
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?.5.3 !o!ačn{ !nje!t{žgí -zgÍ!zgn!

Princip rotaěnítro injektážního zařlzdní spočí-
vá v cyklic$ opakovanén atlsčování polyetylenové
hadice' ktorou je dopravováne injektéžní soěs, Zaří-
zen! je poháněno bud ručnÍ glektrickou vrtaěkou 9

nožnogtí plynulé regulece otáček, nebo je pobáněno
Botoreu Ds 22o v, ,io tÍ. Používá se poIyetylenová
hedice e textilnÍn výpleten vnitřníbo í 10 m. Doaa-
žený injektážní tlek je asi 0'5 MPa. Pro jednoduchogt
zařlzea! a pro nožné konplikacg 9 čištěním není v
eoupravě připojen Danonetr' což však nevadí, neboř
pogtup injektážního neteriálu lzc s].edovst díky prů-
hledné po\tetylenové hadici. l{lavní výhoda spoěívá
v nožnosti p$nulého pottupu a v bezproblénovoati
ěištění _ gtačí vybodít použitou badicl.

I

I

;-
I

1A

I

obr. ě. 4 Rotaění injektážní aaFízeaí

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi.
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2.6 In,jektážní hadice

Jako nejoptinálnější lzc považovet průhIednou po-
lyetylenovou badic1 g vnitřnín tcxtilníu výpleten. Ma-

teriál, ze kterého je bedice vyrobena, je buií ěirý, ne-
bo zberven do zoleaa, ěervena apod. I přea vnitřní vý-
plet a zabarvení je hadicc doetetEčně průhledrú' což je
velni výhodné při v}aetnín injektování (pro vizuální Lon-
tlolu' zda ještě prochází injeLtážní sněc). Vnitřní prrl-
něr hadice je lo nn nebo 8 trD - dle injektážních trubi-
ěck, naloobchočlní ccrul agi 7r- Kéa/g.

Použitclná je teké prů}rledná polyetylenová hadička
vnitřního d 10 nn se cílou gtěny 2 un, ktcrá ec používá
v ocobrúcřt autcch. HadiěLu lzc doporučit jcn pro nižší
tlalť' např. při injektáži šlrších trb1in.

Při injektáži nugí být batlicc a injektážní trubiě-
kou pevně cpojene, nejlépc ponocí ncotcÍ - páe$ ncbo
ponocí speciálnÍho upíaacího zařízcdl.

lola{agLg 4a-igjgk!ážnl ladige 1zc cbrnout tlo následu-
jících bodů:

_ aby bczpeěně snesla injektážní t1al
- aby krátkodobě snesla zvýšení tcploty až na 15o oC

(např. při nesprávnén dávkování tvrdidla či špatnó
organizaci práce mlžc začít probíhet procer vytvrzení
již v injektážnín za{tzenl e v hadicích' při kteréu
vzniLá toPlote 8ž 15oo c).

_ aby byta ťlocteteěně pružná
- eby byla cbcnic$l odolná proti ir$ektážaínu natcrí,álu
- je vbodné, aby byIa průhlcóná (pro vizuální kontrolu'

zda jcště prochází injcktážní hnotg).

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi.
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2.7 rnjektování

Před začátkeu injektáže je vhodné st1aěer5iu vzdu-
cbeu zkontrolovet spojitoot všech injektážních trubiček.

vlgatní proceo injektovánÍ se provádí zás.adně od

nejnižšíbo iqjektážního bodu, aby byl uoožněD vyššíni
trubiěkani ún1k vzductru. Když z následující trubíěky
začnc vytékat injcLtážní euěc, injektáž ee přeruší a
injaktážní baťlice ae připevní na tuto trubiěku. Utěgně-
ní trubič$, kterou sc již neinjektujc' sg provádí po-
nocí 1chce kónického kolíku z tvrdého ilřeva.

!nje!t!žnÍ-t!€š se potglbuje běžně o<l 0'1 lÍPa clo 0'5 -
or6 MPa, ve vyjíneěnýcb případech lze t1ak zvýšit až
na 2 - 3 MPa (ponocí uazacího ligu), alc prácl' jc tře-
ba provádět velni opetrně, eby nedošlo k následqýo
škodán.
Dle oko1ní teploty a povatql trhliny ge volí injektážní
euěo.

Obecně 1ze aoporučit úzké trhliny (pod or4 uo)
injektovat pryc}gřicí c.co nejnižšÍ vigkozitou.

Rychlost injektáže je závielá také na kvalitě in-
jektovaného oateriálu, rrajěaatějt betolu. Čtn 5c beton
néně kvalitď, čín je tedy poréznějěí' títs jg potřeba
injektovet ponaleji, aby cněr oobla lépe pronikat do

hBoty betolu.

bhlinu je vhodné zainjektovat vždy oelou. Pokud
jc však nrrtné udělet technologickou přcctávku a v in-
jektáži budc oožaó poleaěovat uapř. až ilalší dcn' jc
vhodné iqjektáž přerušit právě na úrovni následující
trubiěb. rnjektážní cněs vždtrr poněkuil eednc, je vhod-
né trubičku aai po 10 - 1' tl ninutácb profouknout e

da1ší injektáž Lze provádět prá?ě touto trubiěkou.

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi.



OptinÁlní dobu injektáže je vhodné vo]'it s obleden
na naxiná1nÍ rozgvření trh1írv. z tohoto důvodu není vhod-
né injektovat v horkýcb letnÍch dnech, kdy je trhlina nej_
užší. Proto ze nejoptináInější počaeí se povaŽuje přaloo
jera a léta, a podziuj pokud teplota neklegne pod 5 oC.

Z hledíska denní doby je optinální ráno a dopoledne.

Po vytvrzení pnyc$řice ce
nou např. ponocí úhlové brus$.
ještě upravit běžnýni zednic(ýui

injektážní trubiěky odříz_
Povrctr trbliry je nožné
způsoby.

3.

3.1

Í!ÍJEKtÁŽ\t BPoxIDovÍ
======:=======a=3====E===3=f3==:a-=!t====

f,AlERrÍi,r

Epoxldové prye\rřicc

3.I.1 gIE' EPQ{I -1309, 
ja baědá' gílně viskozní kapalita'

viekozita př1 25 oc 3e z5 - ?o Pa.g.
Při teplotě 20 oc e tvrdídleu P 1 je doba zpracovatelnoctí'
níninálně 15o nin. Ne 1oo hnot. dílů cHs EPOXY 1200 sc
dávkuje 6'5 bnot. dílú tvr<tidla P 1 (nebo P 11).

ho evoji znaěnou viskozitu je tato prys$řicc pou-
žitelná pro injektáž jen onezcně a to jen pro zaplňování
šíršícb trhlin, ninínálně od 115 Bn. Přl n1žších teplo-
tách - okolo 12 _ 1' oc - je již nepoužitclná.
Pozn.: Z itůvodú gnížení viskozity sc pr7e$lřlcc n1kdy

necní ředit ředid\y jcko accton, tolucn, ředidlo X
apod., které CES EPorÍ 12oo narušují a znehodnocu-
jí. Totéž platí o ředění všech oatetaícřr epoxido_
vých pryeslřic.

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi.
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3.l.2 9llg EPgry' l0l0- je žlutó až gvětle hnědá prys$lřice'
viskozitq př1 25 oc ;e or5 - l Pa.g.
Ne 100 hnot. díIů clis EPorÍ 1o1o ec dávkuje

10 huot. dílů P 13
nebo 17 hnot. dí1ů Te1alitu 41o.

Při teplotě 20 oc j€ doba zpracovateInooti ninioálně
30 ninut.
Při teplotě pod 

' 
oc se prye$lřice zaLalí, přt ohřátí

nsd 10 oc a proníocní zákal nlzí.

Pro cvoji velni nízkou viskozitu jc tato pryc}gři-
ce nimořátlně vhodná přcdcvšín pro inpregnování a iaJek-
táž nejtenšícb trhIin.

3.1.3 citg EPgq l'g' jc ěirá'cvětlg bnědá pryckyřicc'
victozita přt 25 oc jc aax. 3ro - 5rO Pa.c.
Ne loo hnot. dílů ctxs BPoxl 19o5 gc dávLuje 1o lrnot.
dí1ů tvritidla P 12' nebo 2o hnot. dí1ů Telalitu 410.

cEs 8P0xÍ 150' jc gtředně vigkozaí pr1c$řicc'
která je vtrodrrÁ pro běžnou injcltáž.

3.l.4 gIE' gPgry Ja6 je ěirá' žlutá ež žIutohnědá kapalina
cbaraktericticLébo zápachu, vicLozita přl 25 oc j.
uar. 2rO Pa.c.
Dobe zpracovat91no6ti při 20 oc j" to - 15 ninut.
Na 1oo hnot. dílů cEs EPo]g 3006 se dáYkujc

9 trnot. dílů tvrdidla P 12 (]'3)
nebo 18 bnot. dílů lelalitu 41o.

Prys}yřice cE EPorr 3006 je vcIroi vhodná pro in_
jektážní práce, jcjí vieLozita jc optinální pro běžné
trblirry. leké jako pojivo ro příPravu plaatnalt pro
utěcnění trblin jc ve1ni dobrá.

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi.
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Při vyššícb t€plotácb (wd 25 oc) 96 aepřízni_
vě projevuje její klátká doba zpraccvatelnooti. Pfo-
to j9 tato prya$třice nejlépe využitelná předevšín
při nižších teplotách, tedy v rozmez7 7 - 15 oc.

3.I.J cl{g EPgx! fol' je žlutá až žlutohnědá kapalina'
šaIvějového zépacbu, viskozite při 25 oc;" 

'"'.I,O Pa.s.
Doba zpracovetelnoeti při 20 oC je ninimáIně 10 nin.
N9 10o hnot. dílů cI{S EP0XY 3015 se dávkuje 1o hnot.
dílů tvrdidla P 12 (P 13).

o por:žitelnoeti platí totéž jako o CtíS EPOX! 3oo5'
jen optinální teplota pro injektáž s touto pryakyřicí
je nezi 15 - 2oo0.

3.2 Tvrdidla

Pro běžnou práci s
vhodná tvrdid}s řady P,

epoxidov5tní pryskyřiceni jsou
nebo Tela1ity.

3.2.1 rygdldla_řgd1 ! (P 1' P ?1 ... P 11' P 12' P 13)
jsou nežIout1é kapaliny cbarokteristického zápachu.

Používají se k vytvrzování epoxidových prysky-
řic využívan5Ích ve gtavebníctví ve forně penetrač_
ních nátěrů, lakú, tne1ů, 1itých podlahovin a plaot-
betonů př1 nornáIní tep1otě. Při použití tvrdidla
dochází ke snÍžení povrchového napětí konpozice e

tín snazšínu úniku vzduchu vneseného do srněsi př1
její přípravě. Viskozita při 20 oc 3e nax. 0ro5 Pa.s.

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi.



3.2.2 lelalir $0 je ěirá, světle Žlutá až žlutooranžová
kapaIina páchnoucí po čpavku.
Vískozita pří 25 oc ;e or5 _ lr2 Pa.a.

TeIa1ít 41o sc používá k vytvrzování epoxidů a
saduritů, pokud je od těchto výrobků požadována vyšší
rychlost tvrzení, vyšší trůogt vytvrzené hnoty a zvý-
šená chenická odolnost.

t/e srovnání t tvrdidly řady P telality zvyšují
viskozitu, tedy zehušťují sněe, zpúcobují však ryoh}eJ-
ší nástup reakce, což je vhodné předevšín přl aplikaci
epoxidů za nižších tcplot.

3.2.3 B9rplgr je v součaenoati ověřovaný nový typ tvfdid-
1a, urěeql pro vlhké poťtklady. $ťlropox tvrdí běžné
eporidy (např. clis EPo}!Í l5o5' 3006' 30l' 6j. ) v ne-
obvyklén poněru - 2 óíly tvrdidla : l dílu pryckryřice.
Nanícbanou gněa lze nejen narúš€t na vlhké podklady'
aIe dokonce ředit vodou.

Pozn.: v případě vytváření větší Ýrttvy epoxídu e
}vdropor€B jc vhodné eněc pl'gi! oateríá1eu,
achopr5Ío Eorbovet voťtu - např. cenenteu.

3.2.4 !e3agí! Ie-_-N je houogonní středně vickozní tnevě
bnědá kapalina' typického krczolového zápacbu.
Vigkozita při 25 oc 

5e nax. Or8 Pa.e.

Rezanil P_N je rrrěen k vytvrzováttí epoxidovýcb
prye}ryřic za normáIní i zvýšené teploty (pak je ovšeu
velrní lcátká doba zpracovatelnogtí)'

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi.



Má zvýšcnou reaktivitu, lze bo použít i při nížších
teplotéclr - aei od 3 oc (ale pek ná za6e pod6t8tně vyš-
ší viekozitu - je tedy bůře zpracovatelr1ý).
Unožňuje však aplikaci eporidů na v1hké podk1aťly.
Toto tvrdidlo lze zpracovávát se základníni i nodifikova-
nýni eporidovýni prys$řiceni.

Při vytvrzování ncjeou koneěaé nechanické vlagtnoo-
ti tal citlivé na poněr složek, jako např. u tvrdidel
ředy P. Mígící poněr je např. na 1oo hoot. dílů
clls EPo)íÍ 1'o' 36 hnot. dílů Rczanilu P-N.

Epoxidové oystéry vytvrzené tíEto tvralidIeu pooky-
tují produkty e výbornou rázovou }toužcvnatoctí. Základ-
nín kladen těchto eycténů jc jejich použitelnoot na

vl}tlé podklady.

3.3. Urych1oveěe a řcdidla

3.3.r gRlcELgvAčE tvratnutí ec používají, pokud je z nějakých
dúvodú nutné zlrátit ťlobu po\lncnacc. Je všsk třeba při-
pon nout' Žc použití rrrychloveěů přináší gaoěné niziko
vgnihr nelontrolovatelné po$ncrační rcakcc, která uůže
levinovitě proběbnout záuěcí za vývínu znaěného nnožgtví
tcpla. Tín sc doba zpracovateInogti záněsl nůžc zkrátit
na tccbnologicky nepřijato1Bé nininura.

hoto oc urtrlcblovaěc používajÍ jen v nezbytďch
případecb. Urycblovače 6e Proto používají předrvšín
tch$l' pokud nízká vnějěí teplote nepřiaěřeně prodlužu-
jc dobu tvrdnutí eporidu, r!op. hrozí tín' žc polyncra_
ce vůbec Dcbuale "nastartována". Pak při nírnén přídavku
urychlovaěe se Lzc vlastně dostet ťto obvyklých ěasových

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi.
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relací, odpovídajících použití epoxidu bcz r:rycblovaěe,
ale při nornální teplotě (2o oc).

lJryclrlovaěa se předen enícbají v odpovídajícín po-
něru s tvrdidlen 8'tsto sněo (dobře prooísená) 96 toprve
vlévá do připravenébo unožství prys$řice.

Doporuěené roateriály :

_ ulychlovač E 3 - Enožgtví do or2 hnot. dílú na

l0o brnot. dílů prysstříce
_ \taelina selicylová _ nnožství o'1 Í až mal. 2 %

- lregol - nnožgtví orl % až aax. 2 %

Áplikace urychlovačů způsobuje zkrácení doby zpra-
covstelnogti při 2o oc přibližně 3 _ lo krátt

3.3.2 še!i$g g !igt!c{ grgg!řgdb/

Lze obecně říoi' že všechna běžně doetupná ředíd_
la jaLo gcctont tolucn, :rylen, řcdidlo X, ayntetická
Ťedidla apod. eporidové prys\rřice v proce6'u injektová-
ní pooalu znehodnocují. lotéž platí i pro tzv. ředidlo
eporidových nátěrovýctt hnot 5_63o0' vyráběné v. d. No_
vocbena Levicc.
Pozn.; Epoxidové praalyřicc jeou uvedenýni ředíd{ ře_

dítelné, a1c neboť epoxíťtové pr7cktrlřice zpolyoe-
rují rychlejl, než těkgvá ředidla staěí vyprchat'
zůgtanou ředidla uzgvřcne v hootě pryekyřice'
ktorou znehodnocují. Eporidy lze řcdit pouze zd
předpokladu, že sc použijí pouze jako tenkó ná_
těrové bnoty, kdy je rrrroŽněno vyprchání ředidle.

Všechna výše jnenovaná ředidla jsou ale ve1ni vhod_
ná k ěištění injektážníob nechanizuů a ponůcek, nejlépe
ředidlo epoxidových nátěrových hnot 5_630o.

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi.
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3.4. Požadovsné vatupaí paranetry lnjektážnícb hnot

Pokud budou L iajektáži použity ji!é Eateriály'
než doporuěcné v ráoci tohoto ťP, jc nutné' aby vy_
hově\y rúeledujícín požadevkún:

_ viakozite při 25 oC by neněla překroěit
5 Pa.s - při injcktáži trblín do 1'o m
2 Pe.g _ při iqjeLtáži trhlln do o'5 o

- pevnoot v tahu vytvrzcného idcktážnírro nateriálu
uucí být nininálně 2r větěí' ncž pevnoet Y tabu
oateriálu cpojované konotrulco.

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi.
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4. BEzPačNosT A HYGIENA

PŘI PRÁcr

Bezpeěnost a ochrana zdraví při práci se řídí pří-
stušnýni ugtgnov€Dílli ČsN 64 130l Epoxidové prye$řicc,
základní ustanovení.

Nevytvrzené epoxidové prya$lřice, koopozice z nicb
připravené a rozpouštědla ěi nodifikační složky, které
jaou v nich obsažené, obrožují ělověka pŤi styku c pokož_
kou a při vdechování. Mohou zpÚsobit kožní oaenocnění,
poškození robovlgl, záněty epojivek, eliznic dýctracícb
cest, poškození jater a nefvové gou9t6vy.

Při prácí s eporidovýni pryskyřiceni nugí být tech-
nic\ýni opatřcníni zajištěno nepřebačování nejvyšší pří-
puetné koncentracc rozpouštědil v pracovnín ovzduší. Pra-
coviště nusí být 1ntenzivně větráno v eouladu g čsu 0+ t:or
a to ne jen po dobu zpracování eporidovýclr pryskgřic 

' alc
ještě i v průběhu vytvrzov8cího procecu' který nůže trvgt
7 - 14 dnů.

tvrdidle jsou žíravi.nani ve arya1u platnýcb právnícb
předpiaů. iGpa1ná tvrdidle a jejictr výpary při vyšších
koncentracícb dráždí pokožku a cliznice. Jeou velqi ne-
bezpeěné při vniknutí do ol'a. Př1 práci c tvrdid\y i
eporidovýoi pr-5la$lřicenÍ uucí být technic$ni opatřeníni
zebráněno styku Látel c pokožkou. Pnáce je nutno provádět
v dobře větran5lch proatorácb. hacovníci orre í používet
ochrqnné pracovní proctřed$l (obliěcjový štít' gunové ru-
kavice). Pří prácí je zakázáno jíet' pít a kouřit.
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