
 

   
  

 
 

 

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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TamCrete MFC/SFC 

Injektointisementti 

KUVAUS 

 

TamCrete MFC ja TamCrete SFC ovat kallion injektointiin 

tarkoitettuja mikrohienoja portlandsementtejä. Erittäin 

hieno raekoko TamCem-tehonotkistimien kanssa 

käytettynä takaa erinomaisen tunkeuman tiiviisiin rakoihin 

ja halkeamiin. Lopputuloksena saadaan vesitiiviiksi juotettu 

kivimassa. 

 

TamCrete MFC- ja SFC-sementit jauhetaan puhtaasta 

portlandsementtiklinkkeristä niin, että pinnan Blaine-

luvuksi tulee > 625 m2/kg. 

 

Kaikkien TamCrete MFC- ja SFC-laatujemme kovettuminen 

alkaa ja päättyy nopeammin kuin tavallisella 

portlandsementillä, mikä lyhentää seuraavan toiminnon 

aloittamista edeltävän odotteluajan minimiin. Se lisää 

tunnelin injektointityön tuottavuutta. Alkukovettumisen 

aikaa voidaan säätää muuttamalla seokseen lisättävän 

TamCem-tehonotkistimen tai TamCem HCA:n määrää. 

 

TÄRKEIMMÄT EDUT 

 Voidaan käyttää tavallista sementti-

injektointilaitteistoa 

 Erinomainen tunkeuma kalliohalkeamiin 

 Nopea geeliytyminen ja kovettuminen 

 Mahdollisuus saavuttaa suurempia lujuuksia kuin 

kemiallisella injektoinnilla 

 Parempi tunkeuma tuottaa paremman vesitiiviyden 

 Parempi työympäristö, ei vaarallisia komponentteja 

 Kestävä 

 Taloudellinen 

 

 

 

TYYPILLISIÄ KÄYTTÖKOHTEITA 

 Kivimassan esi- ja jälki-injektointi tunneleissa, 

maanalaisissa tiloissa, kaivoksissa jne. 

 Pohjavesitiivistys ja maan stabilointi 

 Maaperän injektointi: maan stabilointi, 

pohjavesitiivistys 

 Betonin halkeamien injektointi 

 Heikon ja rikkinäisen kallion vakauttaminen 

 Vesikanavien tiivistys 

 

TEKNISET TIEDOT 

Raekokojakauma (noin) 

Raekoko (µm) 
MFC 

Rapid 

MFC 

Fast 

MFC 

Standard 
SFC 

< 40 100 % 100 % 100 % 99 

< 30 100 % 100 % 99 % 97 

< 20 99 % 99 % 95 % 90 

< 15 95 % 95 % 85 % 75 

< 10 83 % 83 % 70 % 60 

< 5 56 % 56 % 45 % 35 

< 2 30 % 30 % 25 % 15 

 
MFC 

Rapid 

MFC 

Fast 

MFC 

Standard 
SFC 

Raekoko d50 (µm) < 5  < 5 < 7,5 < 10 

Raekoko d95 (µm) < 16 < 16 < 20 < 25 

Viskositeetti 

sekoittamisen 

jälkeen (s/DM3) 

(Marsh-kartio) 

31 – 35  31 – 35  31 – 35  31 – 35  

Geeliytymisaika 

(min) 
30 – 45  70 –110  120 –180  

150 –

250  

Alkukovettumis-

aika 

(leikkauslujuus 50 

kPa) (min) 

45 – 75  90 – 150  180 –300  
200 –

350 

Vesivaluma 

enintään 
< 2 % < 2 % < 5 % < 5 % 

Tiheys (kg/l) 
1,45 –

1,50 

1,45 –

1,50  

1,45 –

1,50  

1,45 –

1,50  

Puristuslujuus,  

1 vrk (MPa) 
n. 5  n. 5  n. 4 n. 3 

Puristuslujuus,  

2 vrk (MPa) 
n. 10 n. 10 n. 7 n. 5 

Puristuslujuus, 28 

vrk (MPa) 
n. 15 n. 15 n. 15 n. 12 
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Kaikki tässä esitetyt tekniset tiedot perustuvat laboratorio-

olosuhteissa tehtyihin testeihin. Sementtilietteen vesi-

sementtisuhde oli 1:1 sisältäen TamCem-lisäaineen, ja se 

valmistettiin kolloidisekoittimessa (2 litran erissä). 

Kaikki seokset sisälsivät TamCem-lisäaineita. Jos haluat 

lisätietoja tietyistä MFC- ja SFC-versioista ja 

suhteutuksista, ota yhteys Normetin paikalliseen 

edustajaan

KÄYTTÖÄ KOSKEVIA OHJEITA 

Sekoittaminen 

Vesi-sementtisuhteen on yleensä oltava 0,8–1,2 (painon 

mukaan). 

 Täytä sekoittimeen vesi ja tehonotkistin. 

 Lisää sementti. Sekoita 2–3 minuuttia.  

 Lisää HCA-lisäaine. Sekoita 1 minuutti (tarvittaessa). 

 Siirrä seos sekoitussäiliöön injektointia varten. 

 

TamCrete MFC- ja SFC-tuotteiden yhteydessä 

suosittelemme käyttämään suurinopeuksista 

kolloidisekoitinta, jolla saavutetaan tehokas sekoittuminen 

ja dispersio. Sekoitusnopeuden on oltava vähintään 1500 

r/min. Huomautus: Sekoitusajan tulisi olla enintään 4 

minuuttia. 

 

Avoin aika 

Seosta on sekoitettava koko ajan ennen injektointia. 

Seosta ei saa pitää sekoitussäiliössä pitempään kuin 30 

minuuttia, ellei avointa aikaa ole jatkettu vastaavasti 

käyttämällä hydrataatiota säätelevää TamCem 

HCA -lisäainetta. 

 

Injektointi 

Lietteen pumppaamisessa kallioon käytetään yleensä 

korkeapaineisia mäntäpumppuja. Injektointilaasti on 

injektoitava (laadusta riippuen) 20–60 minuutin kuluttua 

valmistamisesta, jotta se voi varmasti tunkeutua 

halkeamiin. Avointa aikaa voidaan pidentää TamCem 

HCA -lisäaineella. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PAKKAUSKOKO 

TamCrete MFC- ja SFC-tuotteet toimitetaan 20 kg:n 

säkeissä ja 1000 kg:n suursäkeissä. Pakkauskoko voi 

vaihdella paikallisten määräysten ja vaatimusten mukaan. 

 

VARASTOINTI 

TamCrete MFC- ja SFC-tuotteet on säilytettävä kuivassa 

tilassa huoneenlämmössä (vähintään 10 °C ja enintään 

45 °C) ja suojassa suoralta auringonvalolta. Näissä 

olosuhteissa varastoidun avaamattoman pakkauksen 

säilyvyysaika on kuusi kuukautta. 

 

TERVEYS JA TURVALLISUUS 

TamCrete MFC- ja SFC-tuotteita 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. 


