
  

   
  

 
 

 

Kaikki tässä esitetyt tiedot ovat parhaan tietämyksemme mukaan oikeita ja tarkkoja. Suosittelemme kuitenkin, että tuote testataan ennen käyttöä sopivuuden 

varmistamiseksi. Huomaa, että paikalliset ilmasto-olosuhteet voivat vaikuttaa tuotteen suoritustasoon. Meidän tai meidän edustajiemme tai jälleenmyyjiemme 

esittämät suositukset tai ehdotukset eivät sisällä minkäänlaista suoraan tai implisiittisesti esitettyä takuuta. Kaikki tässä tietolehdessä esitetyt tiedot ovat 

voimassa tietolehden päiväyksestä alkaen ja korvaavat kaikki aikaisemmat tiedot. Varmista Normetin paikallisesta toimipisteestä, että käytössäsi on uusin versio.  
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TamPur 150 

Hydrofiilinen joustava polyuretaani-injektointilaasti 

KUVAUS 

TamPur 150 on yksikomponenttisen hydrofiilisen 

polyuretaanin ja polyeetteripolyoidien yhdistelmä. Tuote 

reagoi vasta kosketuksissa veden kanssa, jolloin se 

muodostaa joustavan polyuretaanitiivisteen. 

 

Tuotteen kestokykyä voidaan parantaa lisäämällä 

polymeeripohjaista vahvistavaa lisäainetta. 

 

TÄRKEIMMÄT EDUT 

 Juomavesiluokitus 

 Korkea vetotartuntalujuus 

 Ei sisällä liuotinta, turvallinen ympäristölle 

 Tarttuu erinomaisesti useimmille pinnoille, mukaan 

lukien betoni, tiili ja muurauslaasti 

 Kestää useimpia orgaanisia liuottimia sekä mietoja 

happoja ja emäksiä 

 Muodostaa nopeasti erittäin kestävän ja joustavan 

tiivisteen, joka sallii halkeaman, murtuman tai sauman 

liikkeen 

 Reagoi myös meriveden tai mineraalipitoisen veden 

kanssa 

 

TYYPILLISIÄ KÄYTTÖKOHTEITA 

TamPur 150 -neste on hydrofiilinen 

polyuretaaniesipolymeeri, jota käytetään veden 

pysäyttämiseen hydrofiilisen polymeerihartsin tavoin. 

 

Se voidaan injektoida suoraan vuotavaan halkeamaan, 

murtumaan tai saumaan tai vaihtoehtoisesti käyttää 1:1-

suhteessa veden kanssa. 

 

Injektoinnin jälkeen TamPur 150 vaahtoutuu laajentuen ja 

täyttäen tyhjän tilan. Tuote muodostaa tiiviin 

läpäisemättömän elastomeeritiivisteen, joka pysäyttää 

veden virtauksen. 

TEKNISET TIEDOT 

TamPur 150 

Ulkonäkö Läpinäkymätön neste 

Viskositeetti  

lämpötilassa 25 °C 

Brookfield DV 11, anturi nro 2,  

60 r/min 

450 – 600 mPa·s 

Tiheys lämpötilassa 25 °C 1,1 

Venymä, paksu  > 34 % 

Venymä, ohut > 400 % 

Vetotartuntalujuus 3,84 MPa 

Vinoleikkaustartuntalujuus 

SFS-EN 12618-3:2004 
9,8 N/mm2 

TamPur 150:n vahvistava lisäaine 

Väri Valkoinen 

Viskositeetti 105 mPa·s 

Kuiva-ainepitoisuus 49–51 paino-% 

Tiheys lämpötilassa 25 °C 1,02 

Leimahduspiste > 200 °C 

 

Suhde+ 
Kermoittumis-

aika 

Nousu-

aika 
Paisuntakerroin 

1:1 50 s 98 s 5 

1:2 42 s 90 s 5 

1:3 38 s 110 s 6 

1:4 30 s 120 s 7 

Vesi-hartsisuhde lämpötilassa 25 °C 

 

Lämpö-

tila 

Kermoittumis-

aika 

Nousu-

aika 
Paisuntakerroin 

10 °C 80 180 4 

20 °C 55 130 4 

25 °C 50 98 5 

30 °C 42 90 6 

Vesi-hartsisuhde 1:1 

 

Kaikki tässä esitetyt tekniset tiedot perustuvat laboratorio-

olosuhteissa tehtyihin testeihin. 
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KÄYTTÖÄ KOSKEVIA OHJEITA 

TamPur 150 voidaan injektoida kahdella eri tavalla: 

 

1.  Korkeapaineisella yksikomponenttipumpulla, jolloin 

hartsi reagoi rakenteessa veden kanssa ja 

vaahtoutuu. 

 

2.  Kaksimäntäpumpulla, jossa vesi-hartsisuhdetta 

voidaan muuttaa eri tiheyksisten vaahtojen 

muodostamiseksi oheisten taulukoiden mukaan. 

 

Huomautus: Suosittelemme, että aineen lämpötilan 

annetaan tasaantua asianmukaiseen lämpötilaan 

vähintään 12 tunnin ajan ennen käyttöä. Varmista aina, että 

aine on tasalaatuista sekoittamalla hartsia puhtaalla ja 

kuivalla vispiläkoneella vähintään 15 sekunnin ajan ennen 

käyttöä. 

 

Alle 10 °C:een lämpötiloissa voi esiintyä kiteytymistä. 

Nesteen ominaisuudet palaavat kuitenkin täysin ennalleen 

sen jälkeen, kun se on lämmitetty (epäsuoralla lämmöllä) ja 

sekoitettu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PAKKAUSKOKO 

TamPur 150 toimitetaan 20 kg:n tynnyreissä. Pakkauskoko 

voi vaihdella paikallisten määräysten ja vaatimusten 

mukaan. 

 

VARASTOINTI 

TamPur 150 on säilytettävä kuivassa tilassa 

huoneenlämmössä (vähintään 10 °C ja enintään 38 °C) ja 

suojassa suoralta auringonvalolta. Näissä olosuhteissa 

varastoidun avaamattoman pakkauksen säilyvyysaika on 

yksi vuosi. 

 

TERVEYS JA TURVALLISUUS 

TamPur 150 -injektointiainetta saa käyttää vain ohjeiden 

mukaisesti. Suosittelemme, että käyttöturvallisuustiedote 

luetaan huolellisesti ennen aineen käyttöä. Noudata 

suojainsuosituksiamme erittäin tarkasti oman 

turvallisuutesi takia. Käyttöturvallisuustiedotteen saat 

pyytämällä sitä Normetin paikalliselta edustajalta. 

 


