
WIĄZANIA

Temperatura aplikacji (powietrza i podłoża): od +10°C do +35°C.

OPAKOWANIA

pojemnik 0,1 kg

MAGAZYNOWANIE I TRANSPORT

Wyrób przechowywać do 12 miesięcy od daty produkcji podanej na 
opakowaniu. Składować i transportować w suchych i chłodnych wa-
runkach, w fabrycznie zamkniętych i nieuszkodzonych opakowaniach.

ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA

Zapoznać się z kartą charakterystyki substancji niebezpiecznej oraz 
z oznaczeniami na etykiecie. Stosować środki ochrony osobistej 
(odzież ochronna, rękawice, okulalary lub maskę na twarz). 
Podczas wykonywania prac należy przestrzegać przepisów BHP doty-
czących ochrony zdrowia wynikających z odpowiednich rozporządzeń 
oraz zapisów z kart charakterystyki substancji niebezpiecznych i 
oznaczeń na opakowaniach.

UWAGA

Zgodne ze sztuką budowlaną i wymaganiami z karty technicznej 
zastosowanie wyrobu (wyrobów) nie podlega naszej kontroli. Produ-
cent (dystrybutor) nie odpowiada za skutki błędnego zastosowania 
wyrobu (wyrobów). Dlatego też gwarancją objęta jest tylko, jakość 
wyrobu (wyrobów), w ramach naszych warunków sprzedaży i dostaw, 
z wyłączeniem ich zastosowania. Należy zapoznać się z kartami tech-
nicznymi stosowanych materiałów uzupełniających. 
Niniejsza karta techniczna unieważnia wszystkie podane wcześniej 
dane techniczne tego produktu. 

OPIS PRODUKTU

weber.tec 944 S (Eurolan FK Inject 2 BS) reaktywny środek 
przyspieszający wiązanie żywicy iniekcyjnej weber.tec 944 .

ZASTOSOWANIE PRODUKTU

weber.tec 944 S domieszany do weber.tec 944 stosuje się do 
wypełnienia pustych przestrzeni i uszczelnienie, rys (spękań) w 
betonie i murze, zbiornikach wodnych, basenach, oczyszczal-
niach ścieków, nabrzeżach, fundamentach i studniach. Stosuje 
się go również do uszczelnień rur o połączeniu mufowym.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Podłoże musi być lekko wilgotne,mocne, przyczepne, czyste, 
bez oleju i tłuszczy ze względu na przyczepność zaprawy zamy-
kającej szczelinę.

PRZYGOTOWANIE PRODUKTU

Dodawanie przyspieszacza zaleca się wtedy, kiedy iniekcja 
przeprowadzana jest w obszarze występowania wody. Przy-
spieszacz weber.tec 944 S dodaje się do weber.tec 944 po-
przez wymieszanie. Dawka przyspieszacza waha się w grani-
cach od 0,5 do 5%. Po wymieszaniu powstałą substancję należy 
od razu zużyć. Dodanie przyspieszacza weber.tec 944 S w 
ilości 0, 5% dwukrotnie przyspiesza szybkość reakcji preparatu 
weber.tec 944. Szybkość ta zależy od ilości wody i temperatury. 
Objętość pianki ulega zwiększeniu.

WSKAZÓWKI WYKONAWCZE

Sposób nanoszenia: iniekcja, wlewanie.
Metoda iniekcji ciśnieniowej: weber.tec 944 zmieszany z 
weber.tec 944 S wtłaczany jest za pomocą pompy iniekcyjnej 
do szczeliny (rysy, spękania) pod ciśnieniem. Narzędzia i pompę 
zaraz po zakończeniu pracy (a najpóźniej po 1-2 godzinach) 
pracy starannie wymyć rozcieńczalnikiem, np. weber.sys 992.

WARUNKI PODCZAS STOSOWANIA I 

Baza: poliamina

Rozpuszczalnik: nie występuje

Zużycie: od 0,5% do 5% weber.tec 944 (wagowo)

Gęstość: ok. 0,97 kg/dm3

WŁAŚCIWOŚCI

• bardzo wydajny

• umożliwia stosowanie iniekcji w niskich 
temperaturach dodatnich
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weber.tec 944 S

Środek przyśpieszający reakcję do żywicy iniekcyjnej weber.tec 944

• opakowanie 0,1 kg



Saint-Gobain Construction Products Polska sp. z o.o. • marka WEBER - biuro w Warszawie 
ul. Cybernetyki 9 • 02-677 Warszawa • tel. 22 567 14 57 

infolinia 801 62 00 00 • kontakt.weber@saint-gobain.com • www.pl.weber 

Strona 2/2Aktualizacja: 13.09.2019 

weber.tec 944 S

Zastrzegamy sobie prawo do dokonywania wszelkich zmian 
wynikających z postępu technicznego. 
Informacje podane przez naszych pracowników, wykraczające 
poza ramy tej instrukcji, wymagają pisemnego potwierdzenia.

Środek przyśpieszający reakcję do żywicy iniekcyjnej weber.tec 944


