
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

TERMÉK JEL LEÍRÁS KIADÓSSÁG KISZERELÉS 

MAXEPOX INJECTION  
Alacsony viszkozitású injektáló gyanta 
repedések injektálására. Segítségével erőzáró 
kötés képezhető. 

1 mm 
rtg.vastagság/1,0 

kg gyanta 

5 kg és 10 kg fém 
hobok 

MAXCLEAR® INJECTION  

Oldószermentes sziloxán bázisú folyékony 
gyanta, amely vízzel érintkezve víztaszító 
mikroemulzióvá válik. 
Alkalmas vízszintes vízzár kialakítására és 
nedves falazatok szigetelésére felszálló 
kapilláris nedvesség ellen. 

20-40 l/m2 
(vízzel hígítva 

1:15-1:20 
arányban 

25 kg fém hobok és 
5 kg fém kanna 

MAXCLEAR® INJECTION CAT  
Katalizátor a  MAXCLEAR® INJECTION 
rendszerhez. 

 25 kg fém hobok 

MAXINJECTION® GEL CE 

Egy komponensű, oldószer mentes, nem 
szerves bázisú, merev injektáló gél, 
talajmegerősítésre, alagútinjektálásra és 
tömbinjektáláshoz egyaránt. 

- 
 

- 
 

MAXINJECTION® GEL CAT  
Katalizátor a  MAXINJECTION® GEL 
rendszerhez. 

4-18% (w/w gél) 
- 
 

MAXURETHANE® INJECTION CE 

Két komponensű, vízzel reakcióba lépő, 
poliuretán gyanta bázisú, tömítő injektáló 
rendszer nagy kitágulási aránnyal. 
Csatlakozásokhoz, repedésekhez vízszivárgás 
esetén betonban és falazatban. 

10-20 l hab/1 l 
gyanta 

25 kg fém hobok és 
5 kg fém kanna (A 
& B komponens) 

MAXURETHANE® INJECTION CAT  Katalizátor a MAXURETHANE® INJECTION 
rendszerhez. 

2-10% (w/w 
gyanta) 

25 kg fém hobok és 
5 kg fém kanna 

MAXURETHANE® INJECTION MONO CE 

Egy komponensű, vízzel reakcióba lépő, 
poliuretán gyanta bázisú, tömítő injektáló 
rendszer nagy kitágulási aránnyal. 
Csatlakozásokhoz, repedésekhez vízszivárgás 
esetén betonban és falazatban. 

10-20 l hab/1 l 
gyanta 

25 kg fém hobok és 
5 kg fém kanna 

MAXURETHANE® INJECTION MONO CAT 
Katalizátor a  MAXURETHANE® INJECTION 
MONO rendszerhez. 

2-10% (w/w 
gyanta) 

25 kg fém hobok és 
5 kg fém kanna 

MAXURETHANE FOAM  
Két komponensű, poliuretán gyanta talaj 
megerősítésére és üregek kitöltésére injektálás 
útján.  

10-20 l hab/1 l 
gyanta 

25 kg fém hobok és 
5 kg fém kanna 

MAXURETHANE® INJECTION FLEX  

Rugalmas, kétkomponensű, vízzel reagáló, 
poliuretán gyanta bázisú, tömítő injektáló 
rendszer nagy kitágulási aránnyal. 
Csatlakozások és repedések kitöltésére, mozgás 
és rezgés esetén, valamint vízszivárgás esetén 
betonban és falazatban. 

10-20 l hab/1 l 
gyanta 

25 kg fém hobok 
(A  komponens) 

MAXURETHANE® INJECTION FLEX CAT 
Katalizátor a MAXURETHANE® INJECTION 
FLEX rendszerhez. 

2-10% (w/w 
gyanta) 

5 kg fém kanna 

MAXURETHANE® INJECTION CLEANER 
Oldószeres tisztító a MAXURETHANE® 
INJECTION rendszerekhez 

--- 
25 kg fém hobok és 

5 kg fém kanna 

MAXURETHANE® INJECTION -LV CE 

Zárt cellás, rugalmas, kétkomponensű, vízzel 
reagáló, poliuretán gyanta bázisú, tömítő 
injektáló rendszer. Nagyon alacsony 
viszkozitású és kis kitágulási arányú gyanta 
csatlakozásokhoz, repedésekhez betonban és 
falazatban egyaránt. 

10-20 l hab/1 l 
gyanta 

25 kg fém hobok 
(A & B komponens) 

MAXURETHANE® INJECTION TUBE CE 

Injektáló csőrendszer a MAXURETHANE® 
INJECTION -LV alacsony viszkozitású, 
poliuretán gyanta bázisú, injektáló gyantákhoz 
szükséges repedések és kötések tömítésére. 

--- 50 m tekercs 

MAXURETHANE® INJECTION -LV CLEANER 
Oldószeres tisztítószer a MAXURETHANE® 
INJECTION -LV rendszerhez. 

--- 10 l fém kanna 
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