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Masa Iniekcyjna W30
CEMENTOWO-POLIMEROWA WYPEŁNIAJĄCA MASA ZALEWOWO-INIEKCYJNA          

CHARAKTERYSTYKA
Masa  Iniekcyjna  W30  jest  płynną  masą
zalewowo-iniekcyjną  stosowaną  do
wzmacniania,  wypełniania  i  klejenia  elementów
betonowych, murowych i skalnych.

Dostępna w dwóch odmianach uziarnienia:
0-0.5 mm standard,
0,1-1,6  mm gruboziarnista

WŁAŚCIWOŚCI
Masa Iniekcyjna W30 posiada:

 wysoką płynność
 dużą zdolność penetracji
 średnią wytrzymałość na ściskanie
 zwiększoną  przyczepność  do  betonów,

elementów murowych i skalnych
 odporność na działanie wody gruntowej i

naporowej,
 podwyższoną elastyczność,
 brak skurczu,
 podwyższoną mrozoodporność,

ZAKRES STOSOWANIA
Masa Iniekcyjna W30 przeznaczona jest do: 

 podnoszenia  i  wzmacnianie
posadzek  betonowych  oraz  płyt
fundamentowych

 wypełniania  ubytków  i  elementów
betonowych, murowych i skalnych

 wypełniania  wolnych  przestrzeni  w
obiektach  betonowych  oraz
murowych

 zabezpieczania  przed  penetracją
wody

 iniekcyjnej  stabilizacja  gruntów
budowlanych  i  zabezpieczenie
budynków przed osiadaniem

Masa Iniekcyjna W30 jest przeznaczona do robót
budowlanych w zakresie temperatur  od 0°C do
+35°C, wewnątrz i na zewnątrz budynków.

DANE TECHNICZNE

Nr właściwości                              
Wartość

wymagana
Jedn.

1 Wytrzymałość na ściskanie po 28 
dniach

Min. 30 [Mpa]

2

Przyczepność do podłoża 
betonowego kondycjonowa-nego 
28 dni, chropowatość uzyskana 
przez szlifowanie siatką ścierną 
gradacji „80”

≥ 0,5 N/mm2

3 Gęstość świeżej masy 1,8 Kg/dm3

4 Proporcje mieszania Od 6 do 9 Litr wody

5 Czas zużycia mieszanki Ok 20 minut

6 zużycie 2 Kg/m2/1 mm

7 Opakowania 25 kg

8
Przyczepność międzywarstwowa 
do podłoża betonowego jak wyżej 
oraz do kleju do płytek C2TE

≥ 0,5 [Mpa]

tabela badań nr 167/2008 metoda badań zgodnie z PN-EN 1542 : 2000

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA
Masę  Iniekcyjną  W30  rozrabia  się  z  wodą  w
proporcjach:

 25 kg Masy / 6-9 litrów wody
 mieszanie z wodą 2 minuty za pomocą

mieszadła wolnoobrotowego

WYDAJNOŚĆ
2 kg/m2 przy grubości 1 mm.

OPAKOWANIE
Dwuwarstwowe worki 25 kg

TRANSPORT I MAGAZYNOWANIE
Paletowanie i foliowane (48x25kg) 1200kg.

Termin przydatności do użycia: 12 miesięcy od daty
produkcji podanej na opakowaniu.
Przechowywać  w  oryginalnych  opakowaniach  w
suchych pomieszczeniach.

UWAGI KOŃCOWE 
Prace  na  zewnątrz  obiektów  nie  powinny  być
prowadzone  przy  dużym  nasłonecznieniu  oraz
silnym wietrze.
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