
MEYCO® MP355 1K

Tan›m›

MEYCO® MP355 1K, poliüretan esasl›, tek bileflenli,
suyu kesmek ve çatlaklar› doldurmak için gelifltirilmifl
enjeksiyon malzemesidir.

Kullan›m Yerleri

 Çatlakl› kayaç stabilizasyonunda,
 Negatif yönden gelen sular›n durdurulmas›nda,
 Kumlu zeminlere ve çatlakl› kayaçlara ön
enjeksiyon yapmak için,

 Kumlu ve çak›ll› zeminlerin stabilizasyonunda,
 Tünel kaplama betonlar› ve diyafram duvarlarda,
kaçak sular›n durdurulmas› için kullan›l›r.

Avantajlar›

 Islak yüzeylere iyi yap›fl›r.
 Tek bileflenli pompa yard›m›yla uygulanabilir.
 Su ile reaksiyona girerek köpük oluflturur.
 Genleflme faktörü yüksektir.
 Ekonomiktir.
 Solvent içermez.
 ‹flçi sa¤l›¤›na ve çevreye zararl› de¤ildir.

Kar›fl›m Oranlar›

Yukar›daki de¤erler +23˚C (± 2˚C) 'de ve %50 ba¤›l nem için verilmifltir.
Yüksek s›cakl›klar süreyi k›salt›r, düflük s›cakl›klar süreyi uzat›r.

Uygulama Yöntemi

Suyun mevcut oldu¤u ortamlarda:

 ‹stenilen reaksiyon süresine göre %2 - 10 oran›nda
h›zland›r›c› (Accelerator), MEYCO® MP355 1K
ile homojen kar›fl›m elde edilinceye kadar kar›flt›r›l›r.

Poliüretan Esasl›, Tek Bileflenli Enjeksiyon Malzemesi

Yukar›daki de¤erler +23°C’de ve %50 ba¤›l nem için verilmifltir.Yüksek s›cakl›klar süreleri k›salt›r, düflük s›cakl›klar uzat›r.

Teknik Özellikleri

Malzemenin Yap›s›
Renk
Yo¤unluk
Vizkozite
Parlama Noktas›
Köpük Etkisi (%10 H›zland›r›c› ‹le)

MEYCO® MP355 1K
Poliüretan Reçine
Kahverengi
1,16 kg/litre
320 mPa.s
+180°C

H›zland›r›c›
‹zosiyonat
Aç›k Sar›mt›rak
1,10 kg/litre
70 mPa.s
+110°C

25 - 30

Kar›fl›m Miktar›
Kar›fl›m Yo¤unlu¤u

MEYCO®

MP355 1K
25,00 kg

H›zland›r›c›

2,50 kg
~1,15 kg/litre

Tünelde Poliüretan uygulamas›

DIN EN ISO 9001
Zertifikat: 01 100 012854

OHSAS 18001
Zertifikat: 01 113 050239

DIN EN ISO 14001
Zertifikat: 01 104 052205



 Bu kar›fl›m pakerlerden, tek bileflenli bir pompa
yard›m› ile, suyun durdurulmas› istenilen bölgeye
enjekte edilir. Kar›fl›m, ortamdaki su ile reaksiyona
girer ve köpürerek suyu durdurur.

Kuru ortamlarda:

 Önceden suyun geldi¤i belirlenen bölgelere
yerlefltirilen pakerlerden, MEYCO® MP355 1K
ve h›zland›r›c› kar›fl›m›n›n reaksiyonu için gerekli
miktardaki su enjekte edilir.

 ‹stenilen reaksiyon süresine göre %2 -10 oran›nda
h›zland›r›c› (Accelerator), MEYCO® MP355 1K
ile homojen kar›fl›m elde edilinceye kadar kar›flt›r›l›r.

 Bu kar›fl›m pakerlerden, tek bileflenli bir pompa
yard›m› ile, suyun durdurulmas› istenilen bölgeye
enjekte edilir. Kar›fl›m, ortamdaki su ile reaksiyona
girer ve köpürerek suyu durdurur.

Tablo1: Reaksiyon zamanlar› (%10 su + %10
h›zland›r›c›)

Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

 Ortam s›cakl›¤›, nem oran› ve suyun s›cakl›¤›,
h›zland›r›c› kullan›m oran›n› etkileyen parametrelerdir.
Bu parametreler göz önüne al›narak yap›lan
denemeler ile h›zland›r›c› kullan›m oran› belirlenir.

 Gelsenkirchen Hijyen Raporu’na göre, reaksiyonunu
tamamlam›fl MEYCO® MP355 1K’n›n içme suyu
ile temas› halinde, sa¤l›¤a herhangi bir zarar›
yoktur.

Ambalaj

MEYCO® MP355 1K 25 kg'l›k bidon
H›zland›r›c› : 2,5 kg'l›k bidon

Depolama

MEYCO® MP355 1K ve H›zland›r›c› (Accelerator),
aç›lmam›fl orijinal ambalaj››nda, +5°C ile +35°C
s›cakl›klar aras›nda depolanmal›d›r. K›sa süreli
depolamalarda, en fazla 3 palet üst üste konulmal›
ve ilk giren ilk ç›kar sistemiyle sevkiyat yap›lmal›d›r.
Uzun süreli depolamalarda ise, paletler üst üste
konulmamal›d›r.

Raf Ömrü

Uygun depolama koflullar›nda üretim tarihinden
itibaren 12 ayd›r. Aç›lm›fl ambalajlar uygun depolama
koflullar›nda saklanarak 1 hafta içinde kullan›lmal›d›r.

Güvenlik Önlemleri

Uygulama esnas›nda, ‹fl ve ‹flçi Sa¤l›¤› kurallar›na
uygun ifl elbisesi, koruyucu eldiven, gözlük ve maske
kullan›lmal›d›r. Kürlenmemifl malzemelerin tahrifl
edici etkilerinden dolay›, bileflenler cilde ve göze
temas ettirilmemeli, temas etmesi halinde hemen
bol su ve sabunla y›kanmal›, yutulmas› durumunda
acilen doktora baflvurulmal›d›r.
Uygulama alanlar›na yiyecek ve içecek malzemeleri
sokulmamal›d›r. Çocuklar›n eriflemeyece¤i yerlerde
depolanmal›d›r.
Ayr›nt›l› bilgi için Güvenlik Bilgi Formu’na (Material
Safety Data Sheet) bak›lmal›d›r.

Sorumluluk

Bu teknik formda yer alan veriler, bilimsel ve pratik
bilgilerimize dayanmaktad›r. BASF Yap› Kimyasallar›
San. A.fi. sadece ürünün kalitesinden sorumludur.
Ürünün nerede ve nas›l kullan›laca¤› ile ilgili yaz›l›
öneriler d›fl›ndaki ve/veya hatal› kullan›mlardan dolay›
oluflabilecek sonuçlardan BASF Yap› Kimyasallar›
San. A.fi. sorumlu tutulamaz.
Bu teknik form yenisi bas›l›ncaya kadar geçerli
olup eski bas›mlar› hükümsüz k›lar. 10/2006

MEYCO® MP355 1K

S›cakl›k; °C
Reaksiyon Bafllang›c› (s)
Reaksiyon Bitifli (s)
Köpük Genleflme Faktörü

5
120
300
~25

10
60
200
~25

15
25
110
~25

20
10
50

~30


