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Oblast použití
WEBAC®4525 je univerzální epoxidový tmel,
který je možné nanášet
na suchý, vlažný nebo
mokrý podklad. Tmel je
používán jako povrchová
hydroizolační uzávěra
například trhlin v betonových konstrukcích nebo
vysoce pevné a soudržné
lepidlo spojující minerální
materiály nebo výrobky
ze skla, dlažby, keramiky
či některých plastů
(např. PVC).
Jako povrchová uzávěra může být
WEBAC®4525 použit na jakkoliv
vlhkostně namáhaném podkladu,
kromě konstrukcí zatížených prosakující tlakovou vodou.
Při ochraně pracovních a konstrukčních spár je vhodné používat
WEBAC®4525 pro lepení hydroizolačních pásů WEBAC® Dichtband
TPE nebo bentonitových pásků
WEBAC® Bentonitband.

Materiál

•
•
•
•

Dvousložková epoxidová pryskyřice
Bez jakýchkoli rozpouštědel
Splňuje požadavky KTW pro velkoplošná a maloplošná těsnění (D1 a
D2) v oblastech s pitnou vodou (zkušební protokol)
Mikrobiologicky nezávadný (zkouška
W 270 podle německého předpisu
DVGW)

Další informace

•
•
•

Prospekty WEBAC®
Sanace trhlin
Atesty k dispozici na požádání
Ostatní:
dodržujte laskavě obecně uznávaná
pravidla a předpisy pro konkrétní
účel použití.

Copyright by WEBAC® Chemie GmbH

Vlastnosti materiálu
WEBAC®4525 je univerzální lepící tmel s vynikající přídržností k suchým, vlh-

kým nebo mokrým minerálním povrchům stejně jako k některým typům plastů
(například PVC). WEBAC®4525 tvrdne ve velmi pevnou, stabilní a chemicky
odolnou hmotu. Lze jej zpracovávat pod vodou, kde je pouze nutné zabránit
vymývání nezreagovaného materiálu proudící vodou. Doba zpracovatelnosti při
20 °C jednoho balení WEBAC®4525 je přibližně 30 minut a k úplnému vytvrzení
během 12 hodin. Doba tvrdnutí je ovlivněna tloušťkou nanesené vrstvy tmelu a
teplotními podmínkami v jeho bezprostředním okolí. Doba zpracovatelnosti je
ovlivňována teplotou vzduchu a samotného materiálu, stejně jako množstvím
namíchané směsi. Obě složky tmelu mohou být smíchány jen tehdy, je-li teplota
materiálu a vzduchu vyšší jak 5 °C.

Přípravné práce
Před zahájením prací je nutné z konstrukce odstranit stojící vodu, veškeré nesoudržné částice a separační vrstvy (prach, apod). Při aplikaci na dlažbu, keramiku
nebo kameninu doporučujeme pro docílení lepší adheze podklad zdrsnit.

Mísení
Nádoby s jednotlivými složkami A a B se dodávají odděleně v souladu s poměrem
mísení 5:1 objemových dílů. Smíchání obou složek se provádí v nádobě se složkou
A, do které se přidá obsah nádoby se složkou B. Při přelévání složky B dbejte na
to, aby na stěnách nezůstaly zbytky materiálu. Složky důkladně míchejte po dobu
3 minut pomaloběžným míchadlem (max. 300 ot./min) až do homogenního stavu.
Malá balení je nutné míchat ručně. Po smíchání obou složek vzniklou směs přelejte
do čisté nádoby a ještě jednou krátce promíchejte.
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Čištění

Přetmelování trhlin při jejich sanaci
Cílem povrchového přetmelování trhlin při jejich sanaci tlakovou injektáží je
zamezení úniků injektážní látky při jejich povrchu. Takové ochrany se dosáhne
zašpachtlováním povrchu trhliny v celém jejím průběhu epoxidovým tmelem
WEBAC®4525.
Při povrchovém přetmelování trhlin aplikujte tmel v pásu šířky cca 100 mm v tloušťce 3 mm (viz Obr. 1, 2).
Spotřeba materiálu je v takových případech (šíře 100 mm, tloušťka 3 mm) přibližně
500 g/bm. Tmel se z povrchu trhlin odstraní až po zainjektování a vytvrzení injektážní směsi.

Lepení hydroizolačních pásů
Elastomerové pásy WEBAC® Dichtband TPE je vhodné k podkladu lepit epoxidovým tmelem WEBAC®4525, viz Obr. 3. Na připravený povrch se špachtlí
nebo zubovou stěrkou nanese tmel ve vrstvě tloušťky 2-3 mm. Následně se do
nezatvrdlého tmelu vtlačí krajové zóny TPE pásu a ještě jednou se přetmelí lepidlem WEBAC®4525. Podrobnější informace k hydroizolačním pásům WEBAC®
Dichtband TPE naleznete v konkrétním materiálovém listě.

Při každém delším přerušení
práce a po jejím skončení očistěte všechny použité nástroje
čističem WEBAC®Reiniger A.
Vytvrzený materiál je možno rozrušit a částečně rozpustit čističem
WEBAC®Reiniger B. Během čištění
je třeba zajistit dostatečné větrání.

cca 50 mm
uzavírací hřebík
tmel

cca 3 mm

Před započetím prací je vhodné zkontrolovat teplotu povrchu na který bude materiál nanášen. Teplota konstrukce a vzduchu musí být při aplikaci i během tvrdnutí
vyšší než 5 °C. Předem připravené množství tmelu zpracujte do 30 minut od namíchání. Tmel nanášejte vhodnou špachtlí.

Obr.1: Instalace nalepovacího pakru

tmelení trhliny

směr injektáže

Zpracování

pohled A - A
t: dosah pakru
(akční rádius)
r: vzdálenost mezi
pakry

řez B - B
Vzdálenost mezi jednotlivými pakry může

Obr.2:převyšovat
Přetmelování
povrchu
trhlin
hodnotu
dosahu pakru
o 10 až

15%.
Při injektáži masivních stavebních konstrukcí lepenými pakry se musí použít
injektážních pryskyřice s dlouhou dobou
Přilepeno
tvrdnutí
a zpracovatelnosti. Zpracovatelnost
epoxidovým tmelem
závisí na teplotě konstrukce a okolí.
Pakry se injektují tak dlouho, dokud
nedochází k výronu injektážní látky
v sousedním pakru.

proužek textilie

hydroizolační
beschichtetes
pás

Obr.3: Příklad hydroizolačního pásu chránícího
spáru mezi základovou deskou a stěnou

Všechna práva vyhrazena společností WEBAC® Chemie GmbH, Fahrenberg 22, 22885 Barsbüttel near Hamburg, Německo.
Bez předchozího písemného souhlasu WEBAC® Chemie GmbH je zakázána jakákoli další publikace, přetištění nebo distribuce tohoto dokumentu nebo jakékoli jeho části.
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Likvidace
V souladu s podmínkami likvidace
odpadu v České republice mohou být
prázdné obaly odevzdány k recyklaci (likvidaci) v příslušných sběrných
dvorech. Dovozce materiálu je zaregistrován u společnosti EKO-KOM, a.s.
zajišťující plnění povinnosti zpětného
odběru a využití odpadu z obalů.
Vracení obalů do výrobního závodu
nebo výdejních skladů není možné.
Doporučení k likvidaci zbytků materiálů a prázdných nádob naleznete v
bezpečnostním listě.

Technické údaje
Materiál

Složka A:
Měrná hmotnost (20 °C)
Barva
Poměr mísení

Bezpečnostní opatření
Při zpracování materiálu
WEBAC®4525 je třeba dodržovat
platné bezpečnostní předpisy a
pokyny bezpečnostních listů výrobce
WEBAC®.
Bezpečnostní listy podle směrnice
91/155/EWG musí být přístupny všem
osobám, které odpovídají za bezpečnost práce, ochranu zdraví při práci a
za manipulaci s materiálem.
(GISCODE RE 1)
Při zpracování materiálu a při čištění
přístrojů je třeba používat ochranný
pracovní oděv, ochranné rukavice a
ochranné brýle.
Doporučuje se používat vhodný
ochranný pleťový krém.
Znečištění kůže je třeba omýt vodou
a mýdlem. Při vniknutí kapiček pryskyřice do očí dokonale vypláchnout
vodou a neprodleně vyhledat lékaře.
Složky se nesmí v nesmíchaném stavu
dostat do kanalizace ani do půdy.

dvousložková epoxidová pryskyřice, bez
jakýchkoli rozpouštědel, splňuje požadavky
KTW pro maloplošná těsnění (D2) v oblasti
s pitnou vodou (německý atest), mikrobiologicky zkoušeno (zkouška W 270 podle
předpisu DVGW)

Teplota při zpracování
Zpracovatelnost (20 °C)
Doba vytvrzování
Adhezní pevnost pod vodou
Pevnost v tlaku
Uzavírací těsnost dle
DIN EN 13813 odst. 5.2.3,
tabulka 5 (BCA-test)
Zpracování

Složka B:
3

cca 1,65 g/cm

cca 1,1 g/cm

3

šedá
5 : 1 hmotnostních dílů
> 5 °C (konstrukce i materiál)
cca 30 minut
12 hodin
2

> 5 N/mm (betonový povrch)
cca 90 N/mm

2

třída AR 0,5

špachtlí

Oficiální zástupce v České republice
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Informace obsažené v tomto technickém listě vychází z našich zkušeností a úrovně technických znalostí získaných ze zkušebních
laboratoří a bibliografie. Poskytnuté informace mají informativní charakter a mohou být v závislosti na vývoji materiálů a technologií
pozměněny. Neručíme za jakékoliv použití těchto informací k jiným účelům, než je specifikováno, jestliže nebylo předem schváleno
společností Webac Chemie GmbH nebo Amteko, s.r.o. Konzultace poskytované našimi pracovníky mají pouze doporučující
charakter. Vzhledem k tomu, že nám nejsou předem známy všechny okolní podmínky, doporučujeme před použitím v konkrétních
konstrukcích provést zkušební aplikaci, kterou bude potvrzena nebo vyvrácena možnost použití daného materiálu nebo řešení.
Naše záruka se vztahuje na kvalitu výrobků a ne na jejich aplikaci mimo naši kontrolu.

