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Ficha Técnica / Número do Artigo IN 501 025

Editado: AM-05-31KÖSTER Injection Barrier

Barreira cimentícia de cura ultrarrápida com alta resistência inicial
para selar a injeção de superfícies minerais de áreas, por exemplo
com gel de injeção KÖSTER G4
Características
KÖSTER Injection Barrier é uma argamassa de 2 componentes de
cura ultrarrápida usada para criar uma camada cimentícia para evitar a
perda de material de injeção durante a injeção na área, por exemplo
com KÖSTER Injection Gel G4.
A argamassa pode ser aplicada com pincel ou espátula e possui
excepcional desenvolvimento de resistência inicial. Após a aplicação
da KÖSTER Injection Barrier, a alvenaria já pode ser injetada após 60
minutos. Com a adição do KÖSTER Mortar Boost ao componente em
pó, a consistência pode variar nos primeiros 20 minutos, da empresa
ao plástico, dependendo da quantidade do componente líquido
adicionado.
Devido à sua alta concentração de polímero, a KÖSTER Injection
Barrier possui uma resistência adesiva muito alta ao substrato.
A KÖSTER Injection Barrier cura sem tensão e encolhimento. A
adição KÖSTER Turbo additives Turbo à mistura pode acelerar ou
atrasar o tempo de endurecimento.

Dados Técnicos
Vida util a 20 °C 30 min
Definir o tempo / injetável após 20
° C

depois de 60 min

Resistência à compressão (1 h) * >10 N / mm²
Resistência à compressão (3 h)* >20 N / mm²
Resistência à compressão (1 day)* >30 N / mm²
Resistência à compressão (7
days)*

>35 N / mm²

Resistência à compressão (28
days)*

>40 N / mm²

Resistência à Tração (1 dia) > 6 N / mm²
Resistência à Tração (28 days) >10 N / mm²
Resistência à compressão (7 dias) > 15 N / mm²
Densidade da argamassa fresca 1.9 kg / l
Máx. espessura da camada 30 mm
* = após a cura com 18% de KÖSTER Mortar Boost

Campos de aplicação
KÖSTER Injection Barrier é usada para criar camadas cimentícias em
superfícies minerais, como alvenaria, concreto e rebocos, a fim de criar
uma barreira contra a saída de produtos de injeção.
KÖSTER Injection Barrier é aplicada antes da perfuração dos furos ou
após a instalação dos packers. Quando aplicada após a instalação dos
empacotadores, a KÖSTER Injection Barrier é aplicada ao redor dos
empacotadores usando uma espátula ou uma escova pequena.
A KÖSTER Injection Barrier fornece um excelente substrato para a
aplicação de outros produtos cimentícios, como rebocos de
restauração.

Substrato
O substrato precisa estar limpo, livre de partículas soltas e sem óleo ou
graxa. KÖSTER Injection Barrier pode ser instalada em todos os

substratos minerais. O substrato precisa ter um min. força de ligação
de 1,5 N / mm². Em substratos com menor resistência, a fragmentação
devido à pressão de injeção gerada não pode ser descartada. Os
substratos devem ser umedecidos (evitar água parada) ou tratados
com KÖSTER Polysil TG 500 antes da aplicação da KÖSTER
Injection Barrier.

Aplicação
25 kg de KÖSTER Injection Barrier (componente em pó cimentício)
são misturados com 4,0 - 4,5 litros de KÖSTER Mortar Boost
(componente líquido). O componente líquido é derramado em um
recipiente de mistura limpo e o pó é adicionado enquanto se mistura
continuamente usando um misturador mecânico obrigatório de baixa
velocidade (abaixo de 400 rpm). Misture até obter uma consistência
homogênea e sem grumos. O tempo de mistura é de aproximadamente
3 minutos. KÖSTER Injection Barrier é aplicada imediatamente após a
mistura. O material é geralmente aplicado com uma espessura mínima
de camada de 2 mm. Também é usado para nivelar a superfície
sempre que necessário.

Consumo
Aprox. 1,9 kg / l sem argamassa de reparação

Limpeza
Limpe as ferramentas imediatamente após o uso com água.

Embalagem
IN 501 025 25 kg saco

Armazenamento
Armazene o material em um ambiente seco. Em embalagens
originalmente seladas, o material pode ser armazenado por um período
mínimo de 6 meses.

Segurança
Use luvas e óculos de proteção ao processar o material.

Produtos relacionados
KÖSTER Turbo Super Plasticizer Número do artigo C 717 06

5
KÖSTER Turbo Retarding Agent Número do artigo C 718 02

5
KÖSTER Mortar Boost Número do artigo C 791 01

0
KÖSTER Injection Gel G4 Número do artigo IN 290
KÖSTER Injection Gel S4 Número do artigo IN 294
KÖSTER Polysil TG 500 Número do artigo M 111
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As informações contidas nesta ficha técnica baseiam-se nos resultados da nossa pesquisa e na nossa experiência prática em campo. Todos os dados dos ensaios mencionados são valores médios que foram
obtidos sob condições previamente definidas. A aplicação adequada e, logo eficaz e bem sucedida dos nossos produtos não está sujeita ao nosso controlo. O instalador é responsável pela correta aplicação tendo
em consideração as condições específicas do local de construção e os resultados finais do processo de construção. Isto pode requerer ajustes às recomendações aqui mencionadas para casos normais. As
especificações feitas pelos nossos colaboradores ou representantes que excedam as especificações contidas nesta ficha técnica requerem confirmação por escrito. As normas válidas para ensaios e aplicação/
instalação, orientações técnicas e regras reconhecidos da tecnologia têm que ser respeitadas em todos os momentos. A garantia poderá e será apenas aplicada à qualidade dos nossos produtos dentro do âmbito
dos nossos termos e condições e na sua aplicação eficaz, adequada e bem sucedida. Esta diretriz foi tecnicamente revista; todas as versões anteriores são inválidas.
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