
 
Fișă tehnică 

ISOMAT INJECT PU 880 ELASTIC 

 

 

Rășină poliuretanică injectabilă, bicomponentă, flexibilă, de etanșare 
 

Descriere 
 
ISOMAT INJECT PU 880 ELASTIC este o rășină 
poliuretanică de injectare, bicomponentă, pe bază 
de MDI, cu vâscozitate redusă. Reacționează în 
fisuri și rosturi umede sau uscate. Când intră în 
contact cu apa, materialul intră în reacție și 
începe să se transforme în spumă. În absența 
apei, se transformă într-un sigilant flexibil. 
Are următoarele proprietăți: 

 Se poate injecta în structuri umede sau 
uscate. 

 Se poate injecta în fisuri foarte mici. 

 Etanșarea elastică a fisurilor și rosturilor în 
pereți, pardoseli și alte elemente din beton. 

 Se poate injecta prin pakere de injectare. 

 

Domenii de aplicare 
 
ISOMAT INJECT PU 880 ELASTIC este un sigilant 
pentru fisuri și rosturi în pereți, pardoseli, elemente 
din beton, canale, etc. Poate fi folosit atât în fisuri 
umede, cât și uscate. Nu are nevoie de apă pentru 
a reacționa. Cele două componente reacționează 
unul cu celălalt. O proprietate importantă a acestui 
material este aderența excelentă la beton și metal, 
fără ajutorul unei amorse. Procesul de întărire nu 
cauzează contracții, prin urmare volumul rămâne 
același. Atunci când este complet întărită, rășina 
poliuretanică bicomponentă nu se umflă în contact 
cu apa, nu se usucă și nu este corozivă pentru 
metale. Pentru a obține proprietățile optime de 
etanșare în structurile de beton, se combină 
câteodată cu alte spume poliuretanice care 
reacționează în prezența apei (de exemplu ISOMAT 
INJECT PU 820). 

 

Caracteristici tehnice 
 
Amestec 
Formă:  lichid 
Culoare:  maro 

Densitate:  1,076g/l 

Vâscozitate inițială:  78 mPa·s  
 (la +20ºC) 

Timp de pompare: 150 de minute la 12°C, 

 90 de minute la 25°C 

Timpul după care 10 ore la 12°C 
amestecul nu mai   
este lichid: 6 ore la 25°C  
 

Timp după care  
amestecul este 7 zile la 12°C 
 complet întărit: 5 zile la 25°C 

Raport de amestec 
(la greutate):  1.2 kg A / 1.35 kg B  

Duritate 72 
(conform Shore A, după 5 zile la 25°C): 

Modul de elasticitate: 6.6 MPa  
(EN ISO 527, după 5 zile la 25°C) 

Rezistență la tracțiune > 3 N/mm²  
(EN ISO 527, după 5 zile la 25°C): 

Alungire la rupere: 128 % 
(EN ISO 527, după 5 zile la 25°C): 

Aderență la 3°C  
(EN 12618-1): 

-Aderență la beton uscat: 1.30 N/mm²  
-Aderență la beton umed: 0.63 N/mm² 
-Aderență la o placă de 
 metal sablată cu nisip: 3.59 N/mm² 

Alungire la 3°C: 117% 
(EN 12618-1) 

Temperatură de vitrifiere: -35.2°C 
(EN 12614):  

  

Mod de utilizare 
 
Amestecați componentul A cu componentul B la 
raportul de amestec indicat (1/1 la volum sau 
1.2/1.35 la greutate). 
Amestecul se injectează cu o pompă 
monocomponentă, dar în limitele timpului de 
pompare, sau cu o pompă bicomponentă (în raport 
volumetric de 1:1). 

 

Ambalaj 
 
ISOMAT INJECT PU 880 ELASTIC este disponibil 
în ambalaje (A+B) de 25.5 kg, având 
componentele A și B la un raport de amestec 
prestabilit. 

 

Timp de viață – Depozitare 
 
12 luni de la data fabricației, în ambalajele 
originale, sigilate, la temperaturi între +10°C și 
+30°C. O dată ce ambalajul a fost deschis, durata 
de viață a produsului scade drastic, prin urmare 
acesta ar trebui folosit cât de curând posibil. 

 



 

Datele şi instrucţiunile tehnice cuprinse în prezenta fişă tehnică sunt rezultatul cunoaşterii şi experienţei departamentului cercetare - dezvoltare al 
societăţii, ca şi al folosirii practice a produsului. Recomandările şi propunerile privind utilizarea materialelor sunt făcute fără garanţie, în cazul în 
care condiţiile din momentul aplicării lor sunt în afara controlului firmei noastre. Din acest motiv este răspunderea utilizatorului să se asigure că 
materialul este adecvat pentru aplicarea prevăzută şi condiţiile lucrării. Editarea prezentei fişe tehnice anulează orice altă ediţie anterioară pentru 
acelaşi produs. | Ediție: 26.6.20 

 

 
Observații 

 
 Se curăță pompa și echipamentul de fiecare dată 

când procesul se întrerupe mai mult de 15 
minute, sau ori de câte ori este necesar și la 
sfârșitul operațiunii de injectare. 

 Se evită contactul produsului cu pielea și ochii. 
Se va folosi echipament de protecție (ochelari, 
mănuși, salopetă, etc.). În cazul contactului cu 
ochii, este necesară spălarea cu apă din 
abundență și asistență medicală. În cazul 
contactului cu pielea, este necesară spălarea cu 
apă din abundență.  

 Se va folosi nisip pentru a absorbi rășina vărsată; 
ulterior, aceasta se aruncă la deșeuri conform 
normelor locale. 

 Produsul este hidroreactiv. Dacă este expus 
umidității, poate genera presiune din CO2 în 
recipiente. 

 

 
 
 

 
 
 
ISOMAT S.A. 
PRODUSE CHIMICE ŞI MORTARE PENTRU CONSTRUCŢII 
Salonic: Km. 17 Salonic - Ag. Athanasios 
C.P. 1043, Ag. Athanasios 570 03 
Tel: 2310 576 000   Fax: 2310 722 475 
Atena: Km. 57 D.N. Atena - Lamia, Inofyta 320 11 
Tel: 22620 56 406   Fax: 22620 31 644 
www.isomat.ro   e-mail: info@isomat.ro 
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DoP No.: ISOMAT INJECT PU 880 ELASTIC 
 

EN 1504-5 

Concrete injection product 
U(D1)W(1)(1/2/3)(5/30) 
Ductile filling of cracks 

 
Adhesion and Elongation capacity at 3°C  

Adhesion: On wet concrete slab: 0.63 N/mm² 

On dry concrete slab: 1.30 N/mm² 

On sandblasted metal plate: 3.59 N/mm² 

Elongation: > 10% 

Watertightness: ≥ 2 x 105 Pa 

Glass transition temperature: - 35.2 °C 

Workability 

Crack width from 0,1 mm 

Moisture state of the crack: dry, damp, moist 

Durability-compatibility with concrete: Pass 

Corrosion behavior: deemed to have no corrosive 

effect  

Dangerous substances: comply with 5.4 


