
         
 
Техническа характеристика 

ISOMAT INJECT PU 880 ELASTIC 

 
 
 

Еластична, водоспираща, двукомпонентна, полиуретанова 
смола за инжектиране  
 
 

Описание 
 
ISOMAT INJECT PU 880 ELASTIC е ниско 
вискозна, двукомпонентна, полиуретанова 
смола за инжектиране, на базата на MDI. 
Полага се във влажни или сухи пукнатини и 
фуги. При контакт с вода, реагира и 
образува, запечатваща пяна. При липса на 
вода, образува еластичен запечатващ 
мастик.   
 
Притежава следните свойства: 

 Полагане при влажни или сухи условия.  

 Инжектира се и в много фини пукнатини. 

 Образува еластичен, водоплътен, 
запечатващ мастик при пукнатини и фуги 
на стени и подове и бетонови 
конструкции. 

 Инжектиране чрез инжекционни маркучи. 
 

Области на приложение 
 
ISOMAT INJECT PU 880 ELASTIC се 
използва за спиране на водни течове в 
пукнатини и фуги на стени, подове, 
бетонови конструкции и канализационни 
съоръжения. Може да се използва при сухи 
и влажни пукнатини. Не се нуждае от вода 
за да реагира, тъй като двата компонента 
реагират по между си. Притежава отлична 
адхезия към бетон и метал, без 
необходимост от полагане на грунд. При 
процеса на втвърдяване няма свиване, 
като по този начин обема не се променя. 
Напълно втвърдената двукомпонентна 
полиуретанова смола не се надува при 
контакт с вода, не се свива при изсъхване и 
не оказва  корозивно влияние върху 
металните конструкции. За да се постигне 
оптимална защита на бетоновите 
конструкции, при необходимост, може да се 
комбинира с други водореагиращи 
полиуретанови пени (като ISOMAT INJECT 
PU 820). 
  

Технически характеристики 
 
Цвят:      тъмно кафяв 

Първоначален  
вискозитет:    78 mPa.s (20°С) 

Плътност:     1,076 g/ml 

Време за 150 мин. при 12°С 
инжектиране: 90 мин. при 25°С 

Време за начално  
втвърдяване: 10 часа при 12°С 
 6 часа при 25°С  

Време за крайно  
втвърдяване: 7 дни при 12°С 
 5 дни при 25°С 

Съотношение на  
смесване:  1,2 kg А / 1,35 kg В 

Твърдост по 
Shore A: 72 
(след 5 дни при 25°С) 

Модул на еластичност: 6,6 MPa 
(EN ISO 527 след  
5 дни при 25°С) 

Якост на опън: > 3 N/mm² 
(EN ISO 527 след  
5 дни при 25°С) 
Удължение до  

Разрушаване: 128% 
(EN ISO 527 след  
5 дни при 25°С) 

Якост на адхезия и  
удължаване при 3°С 
(EN 12618-1): 

Адхезия към сух бетон: 1,30 N/mm² 

Адхезия към мокър бетон: 0,63 N/mm² 

Адхезия към почистена с  
пясъкоструйка  
метална плоча: 3,59 N/mm² 

Удължение при 3°С:  117%  
 
 
 



         
 
 

Техническата информация и указания в този технически проспект са въз основа на познания и експерименти на 
лабораторията за проучване и разработка на нови продукти на ISOMAT и дългогодишно приложение на продукта в 
практиката. Съветите и предложенията относно ползването на материалите се дават без гаранция, понеже 
определените условия по време на изпълнението са извън контрола на нашата фирма. Това е отговорност на 
изпълнителя, който трябва да бъде сигурен, че материала е подходящ за съответното изпълнение и условията при 
които се прилага. Настоящия технически проспект автоматично анулира предишните касаещи същия продукт. 

 

 

 
 
Температура на  
встъкляване: -35,2°C 
(EN 12614)  
 

Указания за употреба 
 
Компонент А и компонент Б се смесват в 
определеното съотношение (1/1 по обем 
или 1,2/1,5 по маса).  
Инжектирайте сместа чрез подходяща 
помпа, в рамките на времето за 
инжектиране. 
 

Опаковка 
 
ISOMAT INJECT PU 880 ELASTIC се 
предлага в опаковки (А+В) от 25,5 kg, като 
компоненти А и В са в предварително 
точно определено съотношение по маса.  
 

Срок на годност/Съхранение 
 
Срок на годност 12 месеца от датата на 
производство, ако се съхранява в 
неразпечатани опаковки при температури 
между +10οC и +30οC. След като 
опаковките се отворят, срока на годност 
намалява значително и продукта трябва да 
се изразходва възможно най-бързо. 
 

Забележки 
 

 Почистете помпата и екипировката 
всеки път когато процедурата на 
инжектиране ще се прекъсне за повече 
от 15 мин, или когато е необходимо и в 
края на инжектирането.  

 Избягвайте контакт на продукта с кожата 
или очите. Носете предпазни очила, 
ръкавици и защитно облекло. В случай 
на контакт с очите, изплакнете обилно с 
вода и потърсете медицинска помощ. 
При контакт с кожата, изплакнете обилно 
с вода.   

 
 
 
 

 
 

 Използвайте пясък за абсорбиране и 
почистване на нежелани разливи, според 
месното законодателство. 

 Продукта реагира с вода. Ако има контакт 
с влага или се съхранява във влажни 
зони, може да образува CO2 газ под 
налягане в опаковката.  
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DoP No.: ISOMAT INJECT PU 880 ELASTIC 

EN 1504-5 

Concrete injection product 
U(D1)W(1)(1/2/3)(5/30) 
Ductile filling of cracks 

 

Adhesion and Elongation capacity at 3 °C 
Adhesion : On wet concrete slab: 0.63 N/mm² 
                  On dry concrete slab: 1.30 N/mm² 
                  On sandblasted metal plate: 3.59 N/mm² 
 
Elongation: > 10% 
Watertightness: ≥ 2 x 105 Pa 
Glass transition temperature: - 35.2 °C 
Workability 
Crack width from 0,1 mm 
Moisture state of the crack: dry, damp, moist 
Durability-compatibility with concrete: Pass 
Corrosion behavior: deemed to have no corrosive effect 
Dangerous substances: comply with 5.4 

 

 
 
 
ИЗОМАТ ИНТЕРНЕШЪНАЛ ЕООД 

СТРОИТЕЛНИ ХИМИЧЕСКИ МАТЕРИАЛИ 
СОФИЯ 1839, бул. „Ботевградско шосе“ № 348 
Tel.: +359 2 934 9895, Fax: +359 2 934 9899 

www. isomat.bg   e -mai l :  in fo@isomat. bg  


