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PI 1CS 

Poliüretan Esaslı Enjeksiyon Malzemesi 
Poliüretan esaslı, su kaçaklarını kesmek ve çatlakları doldurmak için özel olarak geliştirilmiş, solventsiz, tek 

bileşenli enjeksiyon malzemesidir. 

 

Teknik Bilgiler 
 

 YAPRHEO
® 

PI 1CS Hızlandırıcı 

Renk Sarı Şeffaf 

Yoğunluk (25⁰C) 1,08 kg/litre 0,913 kg/litre 

Viskozite (25⁰C) 403 mPa.s 7,4 mPa.s 

Parlama Noktası >150⁰C >150⁰C 

 

Genel Özellikler 

 Temel, perde ve döşeme betonlarında, tünel kaplama betonlarında düşük ve orta düzeydeki su kaçaklarını 

kesmek için kullanılır. 

 Negatif yönden gelen suyu kesmek için kullanılır. 

 Su ile reaksiyona girerek köpük oluşturur. 

 Çevre dostudur. 

 

Reaksiyon Süresi 
 

Hızlandırıcı Miktarı 
Reaksiyon 

(Saniye) 
Polimerizasyon  

(saniye) 

6% 30 115 

8% 25 90 

10% 20 75 
* 20⁰C’deki uygulamalarda 

 

Uygulama Metodu 
Hızlandırıcı oranının %6 ile %10 arasında kullanılması tavsiye edilir. Reaksiyon hızı, hızlandırıcı oranında 

yapılacak değişikliklerle ayarlanabilir. Karışımdaki hızlandırıcı miktarı arttıkça reaksiyon hızı artar. Su ile 

reaksiyonundan kapalı hücreli esnek poliüretan köpük elde edilir. Basınç altında enjekte edilen poliüretan 

büzüşmez veya şişmez. Çok kısa sürede iyi bir basınç dayanımı elde edilir. %800 şişer. En iyi sonuç için sabit 

basınç ile uygulanmalıdır. 

 

Hızlandırıcıyı iyice çalkalayınız. Hızlandırıcı oranı istenen reaksiyon hızına bağlı olarak  %6-%10 oranında 

reçine ile karıştırılır. Tek bileşenli pompa ve uygun enjeksiyon pakeri kullanılarak enjeksiyon yapılır. 

 

Öneriler ve Uyarılar 

 YAPRHEO
®
 PI 1CS neme duyarlı ve hidroskopik bir malzeme olup kuru ortamda paketlenmiştir. Bu bakımdan 

açılan kapların olabildiğince çabuk tüketilmesi gerekmektedir. Kalan malzemeler, kuru nitrojen kullanılarak 

nem almayacak şekilde tekrar paketlenmelidir. 

 Kullanılan pompalar poliüreten enjeksiyon pompaları için özel olarak üretilmiş temizleyiciler ile temizlenmelidir. 

   

Ambalaj 
YAPRHEO

®
 PI 1CS: 25 kg’lık bidon 

Hızlandırıcı: 2,5 lt’lik bidon 

 

Depolama Koşulları 
Malzemeler ısıya ve neme duyarlı oldukları için depolandıkları ortam sıcaklığının 10°C ile 30°C arasında olması 

gerekmektedir. Uygun depolama koşullarında raf ömrü 6 aydır. Kullanılan malzemelerin kapakları nem geçişini 

önleyecek şekilde nitrojen ile tekrar kapatılmalıdır.  
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İş Sağlığı ve Güvenliği 
Öncelikle uygulama yapılacak alanlarda gerekli tüm İş Sağlığı ve Güvenliği tedbirleri alınmalı ve işlemler teknik 

bilgi ile donanıma sahip kişilerce yapılmalıdır. Yapılan tüm çalışmalarda İş Sağlığı ve Güvenliği talimatlarına 

uyulmalıdır. İş Sağlığı ve Güvenliği talimatları gereğince belirtilen iş elbiseleri, koruyucu eldiven/gözlük/maske 

benzeri tüm iş güvenliği ekipmanlarının uygulama esnasında kullanılması zorunludur. Çalışma sahasının ha-

valandırılması gereklidir. Depo ve stok alanlarına ateş ile yaklaşılmamalıdır. Ürünün deri ve göz ile teması 

kesinlikle önlenmeli, böyle bir durumda hemen bol su ile ürünün temas ettiği yer yıkanmalı ve zaman geçirme-

den tıbbi yardım alınmalıdır. Yiyecek ve içeceklerin de ürün ile temas etmemesi gereklidir. Çocuklardan uzak 

yerlerde depolanmalı ve korunmalıdır. Daha fazla bilgi için Malzeme Güvenlik Bilgi Formu (MSDS) incelenme-

lidir. Ayrıca ürünün uygulanması; yeterli teknik bilgiye, donanım ve deneyime sahip kişilerce yapılmalıdır. Bu 

konudaki sorumluluk münhasıran kullanıcıya aittir. 

 

Sorumluluk 
İş bu bilgi föyünde verilen tüm bilgiler tavsiye mahiyetindedir. Tüm ürünler teknik bilgi ve donanıma sahip 

kişilerce tavsiyelerde göz önüne alınarak kullanılmalıdır. Tüm kullanımlar esnasında veya sonrasında meydana 

gelebilecek sonuçlardan YAPKİM Yapı Kimya San. A.Ş. sorumlu tutulamaz. İş bu katalog yenisi 

düzenleninceye kadar geçerli olup eski basımları hükümsüz kılar. YAPKİM Yapı Kimya San. A.Ş. ürünün 

niteliğinde değişiklik yapabilir. Ürün kullanımı sırasında güvenlik tedbirlerinin alınması zorunludur. Bu tedbirler 

yukarıda örnek olarak sayılanlardan ibaret olmayıp, tüm güvenlik tedbirlerinin alınması münhasıran kullanıcının 

sorumluluğundadır. 


