
  

   
  

 
 

 

Vaikka kaikki tässä asiakirjassa esitetyt tiedot ovat parhaiden tietojemme mukaan paikkansa pitäviä ja tarkkoja, suosittelemme aina ensin kokeilemaan tuotteen soveltuvuutta kuhunkin 

käyttötarkoitukseen. Tuotetta käytettäessä on huomioitava, että paikalliset ilmasto-olosuhteet voivat vaikuttaa sen suorituskykyyn. Normet ei anna takuita Normetin, sen edustajien, 

toimittajien tai jakelijoiden suositusten perusteella. Tässä asiakirjassa esitetyt tiedot ovat voimassa esitetystä päivämäärästä alkaen, ja ne korvaavat kaikki aiemmin esitetyt tiedot. 

Paikallisesta Normetin toimipisteestä voit varmistaa, onko tämä asiakirjan ajankohtainen versio. 
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TamPur 100 

Polyuretaanihartsi veden pysäytykseen ja maan stabilointiin 

KUVAUS 

TamPur 100 on yksikomponenttinen hydrofobinen 

polyuretaani, joka pohjautuu MDI:n ja polyeetteripolyolien 

sekä amiinipohjaisen katalyytin yhdistelmään. TamPur 100 

reagoi ja tuottaa jäykän polyuretaanivaahdon vasta, kun se 

joutuu kosketuksiin veden kanssa.  

 

 
 

TÄRKEIMMÄT OMINAISUUDET  

 Säädettävä reaktioaika 

 Suuri laajenemissuhde 

 Reagoi suola- ja mineraalipitoisen veden kanssa 

 Ympäristö ystävällinen, ei sisällä liuottimia 

 Hyvä kemikaalinkestävyys 

 Biologisen korroosion kestävä 

 

TYYPILLISET KÄYTTÖKOHTEET  

 Voimakkaiden vesivuotojen hallintaan 

 Vuotavien halkeamien ja saumojen nopea sulkeminen 

 Onkaloiden täyttö 

 Jälki-injektointi 

 Maan stabilointi 

 

TEKNISET TIEDOT 

TamPur 100 

Väri Ruskea 

Viskositeetti 25 °C:ssa 

■ (Brookfield DV II, anturi 2, 60 rpm) 
■ 400 - 500 mPa s 

Leimahduspiste > 150 °C 

Tiheys 25 °C:ssa 1,19 g/cm3 

 

 

 

TamKat 100 

Väri Vaaleankeltainen 

Viskositeetti 25 °C:ssa 

(Brookfield DV II, anturi 2, 60 rpm) 
< 20 mPa s 

Leimahduspiste > 115 °C 

Tiheys 25 °C:ssa 1,16 g/cm3 

 

Testaus: TamPur 100 – Kaikki testit suoritettu alla 

esitetyllä sekoitussuhteella. 

TamPur 100: 100 paino-osaa 

TamKat 100:  Testituloksissa määrä on ilmoitettu 

suhteessa TamPur 100:n painoon. Alle 5 

% TamKatpitoisuutta ei suositella. 

Vesi:  Kaikissa testeissä 10 paino-osaa. 

Reaktioaika 

TamKat 5% 10% 

10°C 33 sek 15 sek 

15°C 26 sek 14 sek 

25°C 16 sek 10 sek 

35°C 14 sek 9 sek 

Nousuaika 

TamKat 5% 10% 

10°C 2 min 24 sec 78 sec 

15°C 2 min 17 sec 71 sec 

25°C 2 min 14 sec 60 sec 

35°C 2 min   4 sec 54 sec 

Laajenemissuhde 

TamKat 5% 10% 

10°C > 10X > 42X 

15°C > 20X > 48X 

25°C > 22X > 50X 

35°C > 26X > 56X 

 

Pidä säiliöt suljettuina kun niitä ei käytetä. TamPur 100 

saattaa muutoin imeä kosteutta ympäristöstä ja alkaa 

reagoida. 

 

Lämpötilan laskiessa alle 10 °C:een on käyttöä harkittava 

huolellisesti, jotta vältytään aineen kiteytymiseltä. 

Kaikki tässä asiakirjassa esitetyt tiedot perustuvat 

laboratorio-olosuhteissa suoritettujen testien tuloksiin. 
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TamPur 100 

Polyuretaanihartsi veden pysäytykseen ja maan stabilointiin 

KÄYTTÖOHJEET  

TamPur 100 on käyttövalmis, suuretkin vesivuodot 

pysäyttävä injektointiuretaani käytettäväksi betonissa, 

muuratuissa rakenteissa ja hiekkaisessa maaperässä. 

Reaktioaikaa voi säätää valitsemalla katalyytin määräksi 5–

10 % TamPur 100:n painosta. 

 

Reaktio veden kanssa tuottaa kovan, hydrofobisen ja 

kemikaaleja kestävän polyuretaanivaahdon. Joissain 

käyttökohteissa suosittelemme injektoimaan toisen 

kerroksen TamPur 150:lla, TamPur 170:lla tai TamPur 

190:lla, jotta tiivisteestä tulee joustava. 

 

Reaktioaikaa voi säätää 50 sekunnin ja 3 minuutin välillä. 

Reaktioaikataulukko on kääntöpuolella. 

 

Reaktioaika tulee päättää ennen aineen injektoimista 

veden virtausnopeuden ja vauriokohtaan odotetun 

vesimäärän perusteella. 

 

Sekoita hartsia puhtaalla ja kuivalla poralla ja sekoituspäällä 

vähintään 15 sekunnin ajan ennen aineen injektoimista. 

 

Valmiiksi sekoitettu hartsi voidaan pumpata 

yksikomponenttiaineille tarkoitetulla injektiopumpulla. 

Pumppaamiseen voidaan käyttää pienille määrille ja 

korkeille paineille tarkoitettua pumppua (Tam HP1) tai jos 

vuoto on iso, suurille määrille ja matalille paineille 

tarkoitettua pumppua (Normet HP2). 

 
KÄYTTÖÖN LIITTYVÄT TUOTTEET JA VÄLINEET 

Huom. Varmista aina, että aine on homogeenistä. Ravista 

huolellisesti ennen käyttöä. 

TamPur Cleaner 

TamPur Ecoclean  

 

HYÖTYSUHDE 

1 kg = 0,91 litraa käyttövalmista tuotetta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SÄILYTYS  

Säilytä TamPur 100 ja TamKat 100 huoneenlämmössä 

(vähintään 10 °C, enintään 38 °C), kuivassa ja suojattuna 

suoralta auringonvalolta. Näissä olosuhteissa 

avaamattoman pakkauksen odotettu säilyvyysaika on 

vuosi. 

 

TERVEYS- JA TURVALLISUUSOHJEET  

Käytä TamPur 100:aa ja TamKat 100:aa vain ohjeiden 

mukaisesti. Suosittelemme aina tutustumaan 

käyttöturvallisuustiedotteeseen (KTT) huolellisesti ennen 

tuotteen käyttöä. Suositeltuja suojavarusteita on 

ehdottomasti käytettävä turvallisuuden takaamiseksi. 

Käyttöturvallisuustiedotteen saat pyynnöstä paikalliselta 

Normet-edustajalta. 

 


