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סקירה כללית

להזרקהשרף סוגים שונים של ▪

תחומי יישום▪



סקירה כללית

להזרקהשרף סוגים שונים של ▪

תחומי יישום▪



דרישות לחומרי הזרקה לקרקע

(מתח פנים+ צמיגות )יכולת הזרקה ▪
זמן תגובה משתנה▪
השפעה נמוכה משינויי טמפרטורה  ▪
התקשות בנפח קבוע▪
גורם הקצפה מוגדר▪
שאינה תלויה במיםתגובה ▪
מוצקים ומיםתכולת ▪
חוזק ואלסטיות▪
בלתי חדיר/ אטום למים ▪
עמידות לאורך זמן▪
ידידותי לסביבה▪



להזרקהשרפים סוגים שונים של 

קשיח–תגובתי שרף פולימרי מתקשה ▪

–( מינרלי-אורגנו)–מתקשה תגובתי שרף היברידי פולימרי ▪
קשיח

אלסטי–תגובתי שרף מתקשה פולימרי ( = אלסטי)פוליאוריתן ▪

▪Hydrostructural(בסיס אקרילי = ) מקשה פולימרי שרף
מתנפח–אלסטי –תגובתי 



סוגים שונים של שרפים להזרקה

קשיח–שרף פולימרי מתקשה תגובתי ▪
MC-Montan Injekt F

–( מינרלי-אורגנו)–שרף היברידי פולימרי מתקשה תגובתי ▪
קשיח

MC-Montan Injekt C

אלסטי–שרף מתקשה פולימרי תגובתי ( = אלסטי)פוליאוריתן▪
MC-Montan Injekt D

▪Hydrostructural(בסיס אקרילי = ) שרף מקשה פולימרי
מתנפח–אלסטי –תגובתי 

MC-Montan Injekt T





שרף פולימרי

איטום וחיזוק
צמיגות נמוכה מאוד וזמני תגובה  ▪

הזרקה  הניתנים לבקרה עבור 
אופטימלית

חוזק גבוה מאוד הן למתיחה הן ▪
לדחיסה

מתפשט במגע עם מים▪

MC-Montan Injekt F



שרף פולימרי

תחומי יישום
גם בלחץ , עצירת זרימות מים▪

גבוה
חיזוק עם חוזק גבוה מאוד  ▪

לדחיסה ולמתיחה
מילוי אזורים רפויים וחללים▪
תיקון לוחות בטון▪

MC-Montan Injekt F







מינרלי-שרף היברידי מינרלי אורגנו

איטום וקונסולידציה
תכונות זרימה אופטימליות וזמני  ▪

תגובה קצרים
חוזק גבוה למתיחה ולדחיסה▪
פעולת ההתקשות אינה  ▪

מושפעת מנוכחות מים

MC-Montan Injekt C



מינרלי-שרף היברידי מינרלי אורגנו

תחומי יישום
איטום ללא התפשטות וחיזוק  ▪

קרקעות גסות
איחוי של עוגני סלע▪
הרמת לוחות בטון▪

MC-Montan Injekt C







אלסטומרישרף 

איטום וייצוב
טובה מאודלהזרקה צמיגות נמוכה מאוד ▪
דוחק מים▪
אינו תופח▪

MC-Montan Injekt D



אלסטומרישרף 

תחומי יישום
איטום וקונסולידציה של קרקעות דקי ▪

חצץ
איטום ועצירת זרימת המים בקרקע▪
בעלי מילוי  מילוי של חללים ואזורים ▪

גרגר גס

MC-Montan Injekt D



איטום והדבקה
של חול רפוי דק



Hydrostructual פולימרי בסיס אקרילימקשה שרף

(bonding)איטום ואיחוי 
תכונות זרימה כשל מים▪
זמני תגובה הניתנים לבקרה▪
תכונות  , ניתן לעיצוב בקלות▪

תפיחה מצוינות

MC-Montan Injekt T



Hydrostructualשרף מקשה פולימרי בסיס אקרילי

תחומי יישום
איטום סוגי קרקע דקי חצץ▪
במהלך חפירותשקיעות צמצום ▪
לתמיד של קרקע ומבניםאיטום ▪
עם מילוי  מילוי של חללים ואזורים ▪

גרגר גס

MC-Montan Injekt T





קרקע  -פתרונות הזרקה לתת
לכל פרופיל דרישות

ייצוב  , מגוון רחב של מוצרים לאיטום
וקונסולידציה של קרקע ומסה סלעית  

ליישומי הנדסה אזרחית ובניית מנהרות  
עם המוצר הנכון מחברת  . מיוחדים

MC ,  אתה נשאר בשליטה מלאה של
. פעולות הזרקה מיוחדות כגון אלה

ארבעת מערכות המוצרים שלנו הם כל  
מה שאתה צריך כדי לבצע כמעט כל  

,  באופן בטוח, בהצלחה–משימת הזרקה 
עם עמידות מובטחת ובהתאמה רבה  

.לציפיות האיכות שלך



–גיאוטכניותהזרקות 
הקרקע והרמת מבניםקונסולידציה של 

MC

ותעשייהתשתיות 

2018פברואר 


