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 WEBAC® 4170T er en CE-sertifi sert EP injeksjonsharpiks 
med lav viskositet for forskjellige revnebetingelser, også 
ved lavere temperaturer.

EP injeksjonsharpiks

WEBAC® 4170T  

*tilnærmet prøveprosess Deutsche Bauchemie e V.

Tekniske data Verdier

Blandingsforhold 3 : 1 vektdeler

Tetthet, 20 °C 
(DIN ISO 2811)

Komp. A
Komp. B

ca. 1,1   g/cm3

ca. 0,96 g/cm3

Åpentid 
(WEBAC kontrollforskrift 
tilnærmet DIN ISO 9514)

20 °C 
ca. 20 min

12 °C 
ca. 60 min

Bearbeidingstemperatur
Komponent og materiale

> 3 °C

Blandingsviskositet 
(WEBAC kontrollforskrift 
tilnærmet DIN ISO 3219)

23 °C  
ca. 110 mPa·s

12 °C 
ca. 230 mPa·s

Klebestyrke på betong
14 d, 21 °C (DIN EN 12618-2)

tørr
våt

ca. 3,8 N/mm2

ca. 3,5 N/mm2

Trykkfasthet  
7 d, 21 °C (DIN ISO 604)

ca. 80 N/mm2

Bøye-strekkfasthet 
7 d, 21 °C (DIN ISO 178)

ca. 100 N/mm2

Strekkfasthet · Bruddforlengelse 
7 d, 21 °C (DIN ISO 527)

ca. 35 N/mm2 · ca. 2,5 %

E-modul 
7 d, 21 °C (DIN ISO 527)

ca. 2.100 N/mm²

Glassovergangstemperatur TG > 40 °C

Shore-hardhet D 
7 d, 21 °C (DIN EN 868)

ca. 75/72

CE-klassifikasjon
(DIN EN 1504-5)

U(F1) W(1) (1/3) (5/30)

Brannklasse B2 etter DIN 4102-4, 2.3.2

GISCODE RE1

EPD EPD-DBC-20130021-IBE1-DE

Eksponeringsscenario iht. REACH Bearbeiding vanlig i bransjen vurdert   s. 244

De angitte data er verdier som er beregnet under laboratorieforhold, og som er undergitt en viss variasjonsbred-
de. Alt etter situasjon kan det oppstå avvik i praksis.

Bruksområder •  Krafttilpasset fylling av revner og hulrom
 i betong iht. DIN EN 1504-5 (CE-ytelseserklæring/2+)

 •  Fundamentsanering i vindkraftanlegg

 •  Sanering av oljekontaminerte og fuktige revner

Egenskaper •  Egnet for bruk ved lavere temperaturer

 •  Svært lavviskøs

 •  Egnet for fuktige og oljetilsølte revnesider

 •  God adhesjon

 •  Totalt solid*

Eksempler på bruk

Sanering av olje-
kontaminerte revner

Fundamentsanering 
i vindkraftanlegg
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med lav viskositet for forskjellige revnebetingelser, også 
ved lavere temperaturer.
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EP injeksjonsharpiks

WEBAC® 4170T  

 Prøveattester

• Ytelseserklæring iht. forskrift om byggevarer

• KTW: D1 (tetninger med stor fl ate)

Produktdata

Bearbeiding
• Injeksjon med 1K-pumpe

• Sterk varmeutvikling – 
Blanding av små mengder!

Leveringsform

Komp. A

18 kg

10 kg

3 kg

1 kg

Komp. B

5,2 kg

2,9 kg

0,86 kg

0,29 kg

Oppbevaring

• Mellom 8 °C og 25 °C

• Beskyttes mot fuktighet

• I original lukket emballasje

Kompatibilitet/holdbarhet
• Kompatibel med betong, stål, folier, kabel -

mantler og WEBAC injeksjonsmaterialer 

• Motstandsdyktig mot skadelig salt, lut og syre

2 min

 Bearbeiding

• Injeksjonen utføres med et injeksjonstrykk 
som er tilpasset byggverkets beskaffenhet, 
først skal de revnene fylles som ligger lavest.

• Ved vannrette revner må det presses fra en 
side for å forhindre luftlommer

• Injiser til harpiks kommer ut av den tilstøtende 
pakkeren (jevn materialfordeling nådd)

• Ved injeksjon av den siste pakkeren må utløp 
av harpiks kontrolleres på luftestrekningen

• Det må etterinjiseres innenfor materialets 
geléfase (til ca. 30 min etter åpentiden)

   Avsluttende arbeider/rengjøring

• Etter at materialet er herdet, skal ev. 
oppdemming slås av og pakkeren fjernes

• Lukk borehull med egnet krympefri mørtel

• Rengjøring av injeksjonspumpen med 
WEBAC® Rengjøringsmiddel A

• Bruk WEBAC® Rengjøringsmiddel B til å 
løsne og fjerne herdet materiale, men aldri 
til å spyle pumpen!

• Se tekniske henvisningsark for injeksjons
pumpen og rengjøringsmidlene som blir brukt

• Nøyaktigere opplysninger fi nnes i 
veiledningen for pumpen

  Forberedende tiltak

• Nærmere opplysninger i 
 WEBAC brosjyrer Revnesanering

2 min

 Blanding

 Bearbeiding med 1K-pumpe

• Fyll komponentene A og B i fastsatt blandings-
forhold i et blandekar (pass på fullstendig 
tømming) og bland til alt er homogent.

• Fyll blandet materiale deretter inn i 
pumpens overbeholder.

 Henvisning om bearbeiding

• Blandingen må bearbeides innen åpentiden.

• Injiser bare rent WEBAC materiale uten rester 
av rengjøringsmidler eller fremmede stoffer.

• Temperaturen på materiale og komponenter 
har innfl ytelse på reaksjonshastigheten – 
høyere temperaturer påskynder, lavere tem-
peraturer forsinker reaksjonen.

Materialets åpentid kan forkortes av pumpens 
egenvarme. Så snart materialet i pumpens over-
beholder varmes merkbart opp, må det bearbei-
des omgående eller tas ut av pumpen.

Arbeitsschutz  S.  242 
REACH  S. 244

  EPD  S. 246
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(på engelsk)
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EP injeksjonsharpiks

WEBAC® 4170T  

 Prøveattester

• Ytelseserklæring iht. forskrift om byggevarer

• KTW: D1 (tetninger med stor fl ate)

Produktdata

Bearbeiding
• Injeksjon med 1K-pumpe

• Sterk varmeutvikling – 
Blanding av små mengder!

Leveringsform

Komp. A

18 kg

10 kg

3 kg

1 kg

Komp. B

5,2 kg

2,9 kg

0,86 kg

0,29 kg

Oppbevaring

• Mellom 8 °C og 25 °C

• Beskyttes mot fuktighet

• I original lukket emballasje

Kompatibilitet/holdbarhet
• Kompatibel med betong, stål, folier, kabel -

mantler og WEBAC injeksjonsmaterialer 

• Motstandsdyktig mot skadelig salt, lut og syre

2 min

 Bearbeiding

• Injeksjonen utføres med et injeksjonstrykk 
som er tilpasset byggverkets beskaffenhet, 
først skal de revnene fylles som ligger lavest.

• Ved vannrette revner må det presses fra en 
side for å forhindre luftlommer

• Injiser til harpiks kommer ut av den tilstøtende 
pakkeren (jevn materialfordeling nådd)

• Ved injeksjon av den siste pakkeren må utløp 
av harpiks kontrolleres på luftestrekningen

• Det må etterinjiseres innenfor materialets 
geléfase (til ca. 30 min etter åpentiden)

   Avsluttende arbeider/rengjøring

• Etter at materialet er herdet, skal ev. 
oppdemming slås av og pakkeren fjernes

• Lukk borehull med egnet krympefri mørtel

• Rengjøring av injeksjonspumpen med 
WEBAC® Rengjøringsmiddel A

• Bruk WEBAC® Rengjøringsmiddel B til å 
løsne og fjerne herdet materiale, men aldri 
til å spyle pumpen!

• Se tekniske henvisningsark for injeksjons
pumpen og rengjøringsmidlene som blir brukt

• Nøyaktigere opplysninger fi nnes i 
veiledningen for pumpen

  Forberedende tiltak

• Nærmere opplysninger i 
 WEBAC brosjyrer Revnesanering

2 min

 Blanding

 Bearbeiding med 1K-pumpe

• Fyll komponentene A og B i fastsatt blandings-
forhold i et blandekar (pass på fullstendig 
tømming) og bland til alt er homogent.

• Fyll blandet materiale deretter inn i 
pumpens overbeholder.

 Henvisning om bearbeiding

• Blandingen må bearbeides innen åpentiden.

• Injiser bare rent WEBAC materiale uten rester 
av rengjøringsmidler eller fremmede stoffer.

• Temperaturen på materiale og komponenter 
har innfl ytelse på reaksjonshastigheten – 
høyere temperaturer påskynder, lavere tem-
peraturer forsinker reaksjonen.

Materialets åpentid kan forkortes av pumpens 
egenvarme. Så snart materialet i pumpens over-
beholder varmes merkbart opp, må det bearbei-
des omgående eller tas ut av pumpen.

Arbeitsschutz  S.  242 
REACH  S. 244

  EPD  S. 246

EP
 i

n
je

ks
jo

n
sh

ar
p

ik
sEP

 in
jeksjo

n
sh

arp
iks

Revnesanering
(på engelsk)

s. 3/4

Denne Tekniske informasjonen skal informere deg uforbindtlig om de kunnskaper vi har for tiden, de opplysninger som våre medar-
beidere gir om dette er også uforbindtlige. Da vi ikke kjenner til de nøyaktige kjemiske, tekniske og fysikalske betingelsene for den 
konkrete bruken, befrir disse angivelsene ikke brukeren fra en egen kontroll av produktene hhv. prosessen med hensyn til om de er 
egnet for den planlagte bruken, og er derfor ingen forsikring om de er egnet for et bestemt formål. Brukeren er ansvarlig for at for-
skrifter og pålegg overholdes ved bruk. © WEBAC-Chemie GmbH. Utgave 07/17

Teknisk datablad

WEBAC-Chemie GmbH
Fahrenberg 22
22885 Barsbüttel 
Tyskland 
tel.  +49 40 67057-0   
faks +49 40 6703227
info@webac.de
www.webac.de

www.webac.no

WEBAC Norge AS
Døvleveien 39
3170 Sem
tel.  +47 33 3699-00
post@webac.no



Denne Tekniske informasjonen skal informere deg uforbindtlig om de kunnskaper vi har for tiden, de opplysninger som våre medarbeidere gir om dette er også uforbindtlige. Da vi ikke 
kjenner til de nøyaktige kjemiske, tekniske og fysikalske betingelsene for den konkrete bruken, befrir disse angivelsene ikke brukeren fra en egen kontroll av produktene hhv. prosessen 
med hensyn til om de er egnet for den planlagte bruken, og er derfor ingen forsikring om de er egnet for et bestemt formål. Brukeren er ansvarlig for at forskrifter og pålegg overholdes 
ved bruk. © WEBAC-Chemie GmbH. Utgave 03/17 117116

EP injeksjonsharpiks

WEBAC® 4170T  

 Prøveattester

• Ytelseserklæring iht. forskrift om byggevarer

• KTW: D1 (tetninger med stor fl ate)

Produktdata

Bearbeiding
• Injeksjon med 1K-pumpe

• Sterk varmeutvikling – 
Blanding av små mengder!

Leveringsform

Komp. A

18 kg

10 kg

3 kg

1 kg

Komp. B

5,2 kg

2,9 kg

0,86 kg

0,29 kg

Oppbevaring

• Mellom 8 °C og 25 °C

• Beskyttes mot fuktighet

• I original lukket emballasje

Kompatibilitet/holdbarhet
• Kompatibel med betong, stål, folier, kabel -

mantler og WEBAC injeksjonsmaterialer 

• Motstandsdyktig mot skadelig salt, lut og syre

2 min

 Bearbeiding

• Injeksjonen utføres med et injeksjonstrykk 
som er tilpasset byggverkets beskaffenhet, 
først skal de revnene fylles som ligger lavest.

• Ved vannrette revner må det presses fra en 
side for å forhindre luftlommer

• Injiser til harpiks kommer ut av den tilstøtende 
pakkeren (jevn materialfordeling nådd)

• Ved injeksjon av den siste pakkeren må utløp 
av harpiks kontrolleres på luftestrekningen

• Det må etterinjiseres innenfor materialets 
geléfase (til ca. 30 min etter åpentiden)

   Avsluttende arbeider/rengjøring

• Etter at materialet er herdet, skal ev. 
oppdemming slås av og pakkeren fjernes

• Lukk borehull med egnet krympefri mørtel

• Rengjøring av injeksjonspumpen med 
WEBAC® Rengjøringsmiddel A

• Bruk WEBAC® Rengjøringsmiddel B til å 
løsne og fjerne herdet materiale, men aldri 
til å spyle pumpen!

• Se tekniske henvisningsark for injeksjons
pumpen og rengjøringsmidlene som blir brukt

• Nøyaktigere opplysninger fi nnes i 
veiledningen for pumpen

  Forberedende tiltak

• Nærmere opplysninger i 
 WEBAC brosjyrer Revnesanering

2 min

 Blanding

 Bearbeiding med 1K-pumpe

• Fyll komponentene A og B i fastsatt blandings-
forhold i et blandekar (pass på fullstendig 
tømming) og bland til alt er homogent.

• Fyll blandet materiale deretter inn i 
pumpens overbeholder.

 Henvisning om bearbeiding

• Blandingen må bearbeides innen åpentiden.

• Injiser bare rent WEBAC materiale uten rester 
av rengjøringsmidler eller fremmede stoffer.

• Temperaturen på materiale og komponenter 
har innfl ytelse på reaksjonshastigheten – 
høyere temperaturer påskynder, lavere tem-
peraturer forsinker reaksjonen.

Materialets åpentid kan forkortes av pumpens 
egenvarme. Så snart materialet i pumpens over-
beholder varmes merkbart opp, må det bearbei-
des omgående eller tas ut av pumpen.

Arbeitsschutz  S.  242 
REACH  S. 244

  EPD  S. 246
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Revnesanering
(på engelsk)

 Arbeidsvern
Ved bearbeiding av dette produktet skal vernefor
skriftene fra næringsmessige yrkesforbund og sik
kerhetsdatabladene fra WEBAC følges. Sikkerhets
databladene iht. forordning (EF) nr. 1907/2006 
(REACH) må være tilgjengelig for alle personer 
som er ansvarlige for arbeidssikkerhet, helsevern 
og håndtering av materialene. Flere opplysninger 
se separat henvisningsark „Arbeidsvern“ i produkt
katalogen fra WEBAC eller på www.webac.no.

 Deponering

Opplysninger om deponering er oppført i sikker
hetsdatabladene.

Denne Tekniske informasjonen skal informere deg uforbindtlig om de kunnskaper vi har for tiden, de opplysninger som våre medarbeidere gir om dette er også uforbindtlige. Da vi ikke 
kjenner til de nøyaktige kjemiske, tekniske og fysikalske betingelsene for den konkrete bruken, befrir disse angivelsene ikke brukeren fra en egen kontroll av produktene hhv. prosessen 
med hensyn til om de er egnet for den planlagte bruken, og er derfor ingen forsikring om de er egnet for et bestemt formål. Brukeren er ansvarlig for at forskrifter og pålegg overholdes 
ved bruk. © WEBAC-Chemie GmbH. Utgave 03/17 117116

EP injeksjonsharpiks

WEBAC® 4170T  

 Prøveattester

• Ytelseserklæring iht. forskrift om byggevarer

• KTW: D1 (tetninger med stor fl ate)

Produktdata

Bearbeiding
• Injeksjon med 1K-pumpe

• Sterk varmeutvikling – 
Blanding av små mengder!

Leveringsform

Komp. A

18 kg

10 kg

3 kg

1 kg

Komp. B

5,2 kg

2,9 kg

0,86 kg

0,29 kg

Oppbevaring

• Mellom 8 °C og 25 °C

• Beskyttes mot fuktighet

• I original lukket emballasje

Kompatibilitet/holdbarhet
• Kompatibel med betong, stål, folier, kabel -

mantler og WEBAC injeksjonsmaterialer 

• Motstandsdyktig mot skadelig salt, lut og syre

2 min

 Bearbeiding

• Injeksjonen utføres med et injeksjonstrykk 
som er tilpasset byggverkets beskaffenhet, 
først skal de revnene fylles som ligger lavest.

• Ved vannrette revner må det presses fra en 
side for å forhindre luftlommer

• Injiser til harpiks kommer ut av den tilstøtende 
pakkeren (jevn materialfordeling nådd)

• Ved injeksjon av den siste pakkeren må utløp 
av harpiks kontrolleres på luftestrekningen

• Det må etterinjiseres innenfor materialets 
geléfase (til ca. 30 min etter åpentiden)

   Avsluttende arbeider/rengjøring

• Etter at materialet er herdet, skal ev. 
oppdemming slås av og pakkeren fjernes

• Lukk borehull med egnet krympefri mørtel

• Rengjøring av injeksjonspumpen med 
WEBAC® Rengjøringsmiddel A

• Bruk WEBAC® Rengjøringsmiddel B til å 
løsne og fjerne herdet materiale, men aldri 
til å spyle pumpen!

• Se tekniske henvisningsark for injeksjons
pumpen og rengjøringsmidlene som blir brukt

• Nøyaktigere opplysninger fi nnes i 
veiledningen for pumpen

  Forberedende tiltak

• Nærmere opplysninger i 
 WEBAC brosjyrer Revnesanering

2 min

 Blanding

 Bearbeiding med 1K-pumpe

• Fyll komponentene A og B i fastsatt blandings-
forhold i et blandekar (pass på fullstendig 
tømming) og bland til alt er homogent.

• Fyll blandet materiale deretter inn i 
pumpens overbeholder.

 Henvisning om bearbeiding

• Blandingen må bearbeides innen åpentiden.

• Injiser bare rent WEBAC materiale uten rester 
av rengjøringsmidler eller fremmede stoffer.

• Temperaturen på materiale og komponenter 
har innfl ytelse på reaksjonshastigheten – 
høyere temperaturer påskynder, lavere tem-
peraturer forsinker reaksjonen.

Materialets åpentid kan forkortes av pumpens 
egenvarme. Så snart materialet i pumpens over-
beholder varmes merkbart opp, må det bearbei-
des omgående eller tas ut av pumpen.

Arbeitsschutz  S.  242 
REACH  S. 244

  EPD  S. 246
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Revnesanering
(på engelsk)
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Denne Tekniske informasjonen skal informere deg uforbindtlig om de kunnskaper vi har for tiden, de opplysninger som våre medar-
beidere gir om dette er også uforbindtlige. Da vi ikke kjenner til de nøyaktige kjemiske, tekniske og fysikalske betingelsene for den 
konkrete bruken, befrir disse angivelsene ikke brukeren fra en egen kontroll av produktene hhv. prosessen med hensyn til om de er 
egnet for den planlagte bruken, og er derfor ingen forsikring om de er egnet for et bestemt formål. Brukeren er ansvarlig for at for-
skrifter og pålegg overholdes ved bruk. © WEBAC-Chemie GmbH. Utgave 07/17
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tel.  +47 33 3699-00
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