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POLİÜRETANLAR
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Poliüretanlar
 Tek-komponentli sistemler

 Çok düşük viskozite

 Çok iyi penetrasyon kabiliyeti

 Yüksek reaktivite

 Ayarlanabilir reaksiyon süresi ve reaksiyon hızı

 Kullanım alanları

 İnce çatlaklara tamir amaçlı enjeksiyon

 Sofistike zemin enjeksiyonu uygulamaları

 Lokal problemlerin çözümü
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Poliüretanlar
 Ürün ve özellikleri

 Yüksek reaktiviteye sahip ürünler

 Farklı amaçlara yönelik farklı tipler,

 Çok düşük viskozite ve çok hızlı reaksiyon süresi (1 dakikadan az)

 Çok düşük viskozite ve daha yavaş reaksiyon süresi(>10 dakika)

 Daha yüksek viskozite ancak buna karşın ayarlanabilir jel süresi ve
işlenebilirlik (Özellikle çatlak enjeksiyonlarına yönelik)

 Yapışma, şekil değiştirme, su geçirimsizlik ve kimyasal stabilite gibi
özellikleri uzun dönem durabil.

 Ekipman

 Ürüne bağlı olarak tek veya iki komponetli pompaya ihtiyaç duyulur

 Paslanmaz çelik parçalara sahip olması gerekir
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Poliüretanları uygulama metodu

Su uygulama 
öncesi ve 

sırasında her 
yöne akabilir
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Poliüretanlar uygulama metodu

Su bariyerler içerisine 
sıkıştırıldı!
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Poliüretan uygulama metodu

Sıkışan suyu 
boşaltmaya 

yönelik sızıntı 
delikleri

Ters taraftan paker 
enjeksiyonu. Reçine 
su ile yer değiştirdi!
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Küçük paker enjeksiyonu 
•güçlendirme amaçlı tamir, doldurma, su ve nemin durdurulması

• pakerlerin yerleştirilmesi için delikler açılır

• pakerler tamir yapılacak bölgeye ulaşımı sağlarlar

• paker tip seçime yapılacak işe bağlıdır

• paker boyutu tamamen enjekte edilecek malzeme miktarına bağlıdır

• pakerlerin nereye yerleştirileceği problemin sebep ve büyüklüğüne
bağlıdır

Poliüretan uygulama metodu
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Poliüretanlar uygulama metodu

Genel paker tipleri
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Uygun delme derinliği
Birçok insanın yaptığı Bizim önerdiğimiz

Polkiüretan uygulama metodu
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Proper drilling distance

Her zaman pakerler arası mesafeyi kısa tutarak 
başlayın

Geniş açıklık Uygun açıklık

Poliüretan uygulama metodu
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Vizkozite neden önemlidir
1 2 3 4 4 3 2 1

Çatlak boyutu 1-2 = > 0mm

Çatlak boyutu 2-3 = < 0.2mm
Çatlak boyutu 3-4 = > 0.2mm

0.2mm altında ancak viskozitesi 200 mpas altında olan ürünler enjekte 
edilebilir

0.2mm üzerinde viskozitesi 200 mpas üzerinde olan ürünler uygulanabilir

0.5mm üzerinde viskozite önemsizdir

Poliüretan uygulama metodu
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Doğru ürünü nasıl seçelim, tasarım konuları
Viskozite çatlaklara penetre olabilir mi

Sertleşme sistemi Düşük/yüksek sıcaklıklarda sertleşir mi

Yapışma Mukavemeti yeterli mukavemet ile yapışır mı

Priz süresi ihtiyacıma göre ayarlanabilir mi

Elastisite şekil değiştirebilir,sıkışabilir veya şişebilir mi

Hidrofob suyu itecek mi

Hidrofil suyu emecek mi

Tack ıslak yüzeye yapışacak mı / ya da kuru yüzeye

Kimyasal Dayanım      uzun süre bulunacağı şartlara karşı durabil mi

Çevre herhangi bir zararı var mı

Poliüretan uygulama metodu
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Budapeşte Metrosu, rehab Hat 2:
Beton kaplama arkasına poliüretan 
enjeksiyonu

 Zemin-beton ara yüzeyinde su
geçirimsiz bir bölge oluşturulması

 Sık ve sistematik delgi paterni

 Her deliğe önceden belirlenmiş
miktarda ürün enjeksiyonu
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MEYCO MP 355 1 K

 Poliüretan esaslı, tek bileşenli,suyu kesmek  ve çatlakları
doldurmak için geliştirilmiş enjeksiyon malzemesidir.

 Çatlaklı kayaç stabilizasyonlarında

 Negatif yönden gelen suyun durdurulmasında

 Kumlu ve çatkalı zeminlere ön enjeksiyonda

 Kumlu ve çakılllı zeminlerin stabilizasyonunda

 Tünel kaplama betonları ve diyafram duvarlarında kaçak suların
engellenmesinde kullanılır.
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Meyco MP 355 1 K Avantajları

 Islak yüzeylere iyi yapışır.

 Tek bileşenli pompaylada kullanılabilinir.

 Su ile birleşerek köpük oluşturur.

 Genleşme faktörü yüksektir.

 Ekonomiktir.

 Solvent içermez.

 İşçi sağlığı ve çevreye zararlı değildir.
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Meyco MP 355 1 K Kullanımı

 İstenilen reaksiyon süresine bağlı olarak %2-%10 arasında
hızlandırıcı ile homojen bir karışım elde edilinceye kadar
karıştırılır.

 Karışım pakerlerden tek yada çift kompanentli pompa ile suyun
durdurulması istenilen yere basılır.Karışım su ile tepkimeye girer.

 Ortamda su yoksa;pakerlerden ortama su verilir.
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Reaksiyon Zamanı(%10su+%10 
Hızlandırıcı)

Sıcaklık 5 10 15 20

Reaksiyon Başlangıcı(sn) 120 60 25 10

Reaksiyon Bitişi(sn) 300 200 110 50

Genleşme Faktörü 25 25 25 30
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MEYCO MP 350

 Hidrophilik resin esaslı, tek bileşenli, esnek, suyu kesmek  ve
çatlakları doldurmak için geliştirilmiş enjeksiyon malzemesidir.

 Su boşluklarını doldurmada

 Yeraltı yapılarındaki yapısal çatlaklarda( tünel-saft-yeraltı geçişleri
gibi)

 Suyu kesmek amaçlı kullanılır.
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Meyco Mp 350 Avantajları

 Nemle dahi tepkimeye girebilir.

 Islak yüzeylere iyi yapışır.

 Yalıtım özelliği sağlar.

 0.05mm altına penetre olabilir.

 Toksik madde içermez.

 İşçi ve çevreye zararlı değildir.

 Suyla birleşerek köpük oluşturur.
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Meyco Mp 350 Kullanımı

 İstenilen reaksiyon süresine bağlı olarak %1-%10 arasında
hızlandırıcı ile homojen bir karışım elde edilinceye kadar
karıştırılır.

 Karışım pakerlerden tek yada çift kompanentli pompa ile suyun
durdurulması istenilen yere basılır.Karışım su ile tepkimeye girer.

 Ortamda su yoksa;pakerlerden ortama su verilir.



21

Reaksiyon Zamanı(%10su+%10 
Hızlandırıcı)

Sıcaklık 5 10 15 20

Reaksiyon Başlangıcı(sn) 98 63 41 30

Reaksiyon Bitişi(sn) 145 128 109 88

Şişme faktörü 6 7 8 8
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Meyco MP 350 hava ve su ile tepkime
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Poliüretan Köpük Etkisi
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Hijyen Test Sonuçları İçme Suyu İle 
Kullanılabilinir
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Paker ve Enjeksiyon Pompası
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Pakerlerin Yerleştirilmesi ve Pompalama
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Uygulama Görüntüleri
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SONUÇLAR

 Pre-enjeksiyon, post-enjeksiyona göre daha ekonomik ve
etkili bir yöntemdir.

 Standard çimento+ su enjeksiyonu çatlar ve büzülür. Her
zaman da en ucuz yöntem değildir.

 Mucize enjeksiyon ürünü yoktur.

 En doğru yöntem, pre enjeksiyon, post enjeksiyon, drenaj ve
pompalamanın en verimli şekilde kullanılmasıdır.

 Poliüretanlar, negatif su basıncını kesmek ve post enjeksiyon
için etkili bir yöntemdir.
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İlginize teşekkür ederiz
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