
 

Gelacryl Superflex 
 

Dvousložková akrylátová injek
trhlin, pór ů, kapilár a dutin betonu.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Typické aplikace 
       

••••  injektáž trhlin a spár v betonu podle EN1504
•••• speciální opravy průsaků 
•••• preventivní hydroizolace staveb
•••• kontrola vody během tunelových operací
•••• vyplňování zálivkou. 
•••• hydroizolace staveb pod úrovní zem
•••• hydroizolace trhlin v betonu a ve skalních útvarech.
•••• hydroizolace tunelových segment
•••• hydroizolace tunelových vyložení.
•••• dilatační spáry s malou dilatací

 
 
Výhody 

•••• Gelacryl Superflex AR injektážní systémy jsou injektovány 
•••• výjimečně nízká viskozita
•••• skvělé post - roztažné vlastnosti p
•••• Gelacryl Superflex AR nepot
•••• skvělá přilnavost k betonu
•••• velmi dobrá chemická odolnost (*) proti v
•••• může být používán při teplotách od 5
•••• Polyakrylátová pryskyřice, bez akrylamid

 
 
 
Popis 
Gelacryl Superflex AR je dvou složkov
polymerová směs. Dvě složky jsou injektovány dvousložkovou pumpou s
zpolymeruje, Gelacryl Superflex AR
 
Pryskyřice = Gelacry Superflex 
Směs polymerů složka B = Gelacryl AR2
Urychlovač = TE300 
Aktivátor = SP200 
 
 
 
 
 
 

 

Technický list

 
Sanax Group s.r.o.

Oldřichovská 194/16 , 405 02 D
www.sanax.cz

  

Superflex AR 
Dvousložková akrylátová injektážní pryskyřice pro injektáž sp

, kapilár a dutin betonu. 

betonu podle EN1504-5 (S) dohromady s Gelacrylem AR2 a SP200
 
staveb 

ěhem tunelových operací 

ydroizolace staveb pod úrovní země, v betonu nebo ve zdivu (sklepy, podzemní parkovišt
betonu a ve skalních útvarech. 

ydroizolace tunelových segmentů. 
ydroizolace tunelových vyložení. 

malou dilatací 

AR injektážní systémy jsou injektovány pumpou s dvěma písty, pom
 nízká viskozita. Gelacryl Superflex AR proniká do trhlin šíře 0,1 mm

né vlastnosti při styku s vodou 
nepotřebuje stálý styk s vodou 

betonu 
elmi dobrá chemická odolnost (*) proti většině kyselin, zásad a biologickým zasažením

ři teplotách od 5ºC do 70ºC 
řice, bez akrylamidů 

dvou složkový polyakrylátový gel. Složka A je polyakrylátová prysky
 složky jsou injektovány dvousložkovou pumpou s dvěma písty v pom
Superflex AR vytvoří pružný, vysoce elastický gel.  

= Gelacryl AR2 
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pro injektáž spár, 

Gelacrylem AR2 a SP200 

sklepy, podzemní parkoviště) 

ěma písty, poměr 1/1 
ře 0,1 mm 

a biologickým zasažením 

je polyakrylátová pryskyřice, složka B je 
poměru 1:1. Jakmile 

 



 

Aplikace 
Před mícháním a aplikací čtěte bezpeč

• injektážní zálivka musí být př
požadováno další ředění složky 2 s
složkám. 

Složka 1 Gelacryl Superflex  
• přidej požadované množství akcelerátoru TE300. Prysky

důkladně promíchat.  
Složka 2 Gelacryl AR2 
• pomalu a za stálého míchání, aby se zabránilo hrudkám, p

promíchejte. 
 

Složka 1 
Gelacryl Superflex 

TE 300 
 
 
 
 

Typická formulace/doby gelovat
 
Teplota Gelacryl 

Superflex 
TE300 

ºC ltr ltr 
5 ºC 21 0,80 
5 ºC 21 0,85 
5 ºC 21 0,375 
10 ºC 21 0,715 
10 ºC 21 0,50 
10ºC 21 0,335 
10 ºC 21 0,60 
10 ºC 21 0,45 
20 ºC 21 0,325 
20 ºC 21 0,59 
20ºC 21 0,40 
20 ºC 21 0,295 
25 ºC 21 0,45 
25 ºC 21 0,35 
25 ºC 21 0,25 

 
 
Injektáž 
Injektážní práce musí být prováděny pumpou 
 
 
Příprava povrchu 

• odstraňte povrchové nečistoty a usazeniny ke zjišt
utěsněny schválenou metodou.

• vyvrtejte otvor o správném prů
vyvrtány otvory kolem trhliny k
betonu.  

• hloubka vrtu by měla být př
vrtání od trhliny  ½ tloušťky st

• vzdálenosti mezi otvory se mohou lišit od 15 do 90cm v
• vložte správnou velikost pakru do otvoru až do 2/3 jeho délky.  
• dotáhněte klíčem nebo otoč

dostatečného napětí, aby zů
• vypláchněte trhlinu vodou př

přípravě trhliny pro injektáž prysky
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č ěte bezpečnostní listy výrobků. 
njektážní zálivka musí být připravena těsně před injektáží. Obě složky jsou předem naváženy, není 

ř ění složky 2 s vodou. Před injektáží je potřeba přidat pouze př

idej požadované množství akcelerátoru TE300. Pryskyřice Gelacryl Superflex a TE300 se musí 

pomalu a za stálého míchání, aby se zabránilo hrudkám, přidejte požadované množství SP200. Dob

Složka 2 
 Gelacryl AR2

SP 200 RI 

pická formulace/doby gelovatění 

Gelacryl AR2 SP200 SP 200 Doba gelovatě

ltr kg lahve min. 
21 1,575 1,75 1 
21 1,35 1,5 2 
21 1,125 1,25 5 
21 1,125 1,75 1 
21 0,675 0,75 2 
21 0,675 0,75 5 
21 0,675 0,75 1 
21 0,45 0,5 2 
21 0,45 0,5 5 
21 1,125 1,25 1 
21 0,45 0,5 2 
21 0,45 0,5 5 
21 0,45 0,5 1 
21 0,225 0,25 2 
21 0,225 0,25 5 

ěny pumpou InjektPump AG se dvěma písty, poměr 1:1 vysokotlaké pumpy.

čistoty a usazeniny ke zjištění vzhledu trhliny nebo spáry. Trhliny musí být 
schválenou metodou. 

vyvrtejte otvor o správném průměru pro vybraný pakr. Vrtejte pod úhlem 45°.  Př
kolem trhliny k zajištění dobrého pokrytí trhliny v případě, že není kolmo k

řibližně polovina tloušťky betonu.  Podle zkušeností je vzdálenost místa 
ťky stěny. 

vzdálenosti mezi otvory se mohou lišit od 15 do 90cm v závislosti na aktuální situaci.
vložte správnou velikost pakru do otvoru až do 2/3 jeho délky.     

em nebo otočením klíče ve směru hodinových ručiček, dokud nebude dosaženo 
ětí, aby zůstal pakr na místě během injektáže. 

te trhlinu vodou před injektáží pryskyřicí. Tímto dojde k vypláchnutí prachu, usazenin a 
 trhliny pro injektáž pryskyřice a zlepšení pronikání produktu do trhliny. 
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ředem naváženy, není 
idat pouze přísady k oběma 

ice Gelacryl Superflex a TE300 se musí 

né množství SP200. Dobře 

Gelacryl AR2 

Doba gelovatění 

 

1 vysokotlaké pumpy. 

ní vzhledu trhliny nebo spáry. Trhliny musí být 

Vrtejte pod úhlem 45°.  Přednostně by měly být 
ě, že není kolmo k povrchu 

Podle zkušeností je vzdálenost místa 

závislosti na aktuální situaci. 

ek, dokud nebude dosaženo 

dojde k vypláchnutí prachu, usazenin a 
 



 

Injektáž 
• začněte injektáž u prvního pakru
• začněte injektovat při nejnižším tlaku pumpy. Pomalu p

vytékat. Tlak se může lišit v
•  malé vytékání pryskyřice z

Velké otvory by měly být ucp
• během injektáže bude nejprve z

z trhliny vytékat čistá pryskyř
• zastavte injektáž, když čistá prysky
•  přejděte na další pakr a opakujte postup
• po injektáži několika pakrů se vra
• před odstraněním pakrů nechte prysky

hydraulickým cementem. 
• po ukončení injektáže umyjte vodou nástroje a za
•  výrobky by měly být zlikvidovány v

 
 
 
Vlastnost 
Gelacryl Superflex 
Hustota při 21°C 
Viskozita při 21°C 
Obsah pevných částic 
Gelacryl AR2 
Hustota při 21°C 
Viskozita při 21°C 
Obsah pevných částic 
Urychlovač TE 300 
Hustota při 21°C 
Obsah pevných částic 
Aktivátor SP200 
Hustota  
Rozpustnost 
Reakční gel 
Odolnost vůči hydrostat. tlaku 
Zpracovatelnost 
Roztažnost při styku s vodou 
 
 
Vzhled 
Gelaycryl Superflex pryskyřice: modrá 
Gelacryl AR2:   bílá tekutina
TE 300:    čirá tekutina
SP 200:    bílá s
Po vytvrzení se výrobek změní v pružnou gumu.
 
Spotřeba  
Měla by být určena inženýry či aplikač
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te injektáž u prvního pakru 
ři nejnižším tlaku pumpy. Pomalu přidávejte tlak, dokud nezač
ůže lišit v závislosti na velikosti trhliny, tloušťce betonu a celkovém stavu betonu.
řice z betonu či trhliny je užitečné, neboť ukazuje rozsah pohybu prysky

ěly být ucpané hadrem, počkejte na „usazení“ pryskyřice, po té injektujte znovu.
hem injektáže bude nejprve z trhliny proudit voda následována napěněnou prysky

čistá pryskyřice. 
čistá pryskyřice dosáhne dalšího pakru 

te na další pakr a opakujte postup 
kolika pakrů se vraťte k prvnímu a doinjektujte pryskyřicí 

ů nechte pryskyřici důkladně vytvrdnout. Výsledné otvory mohou být napln

í injektáže umyjte vodou nástroje a zařízení, které bylo v kontaktu s prysky
ly být zlikvidovány v souladu s platnými právními předpisy 

Hodnota Norma
  
Přibližně 1,186 kg/dm³ DIN EN ISO 
Přibližně 25mPas DIN EN ISO 3219
Přibližně 45% EN ISO 3251

Přibližně 1,019 kg/dm³ DIN EN ISO 2811
Přibližně 34,5mPas DIN EN ISO 3219
Přibližně 50% EN ISO 3251

Přibližně 1,120 kg/dm³ DIN EN ISO 2811
Přibližně 85% EN ISO 3251

Přibližně 1,9 kg/dm³ DIN EN ISO 2811
Přibližně 79% TEST

7 Bar EN 14068
<60 mPas EN ISO 3251
Přibližně 150% EN 14498

modrá tekutina 
bílá tekutina 
čirá tekutina 
bílá sůl 

pružnou gumu. 

či aplikační firmou a závisí na výšce a šířce trhlin a děr, které je pot
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dokud nezačne pryskyřice 
ce betonu a celkovém stavu betonu. 

 ukazuje rozsah pohybu pryskyřice. 
řice, po té injektujte znovu. 
ěnou pryskyřicí. Po té začne 

 vytvrdnout. Výsledné otvory mohou být naplněny 

kontaktu s pryskyřicí  

Norma 

DIN EN ISO 2811-1 
DIN EN ISO 3219 
EN ISO 3251 

DIN EN ISO 2811-1 
DIN EN ISO 3219 
EN ISO 3251 

DIN EN ISO 2811-1 
EN ISO 3251 

DIN EN ISO 2811-1 
TEST DNC 

EN 14068 
EN ISO 3251 
EN 14498 

ěr, které je potřeba vyplnit. 



 

 
Balení 
Gelacryl Superflex   

•••• 25 kg plastový kanystr = 21 l
•••• 1 paleta = 24 kanystrů 

Gelacryl AR2    
•••• 21 kg plastový kanystr = 21 l
•••• 1 paleta = 24 kanystrů 

TE 300 
•••• 25 kg plastový kanystr 
•••• 1 paleta = 24 kanystrů 
•••• 0,7 l plastová lahev 

SP 200 
•••• 0,45 kg plastová láhev 
•••• 1krabice = 10 lahví 
•••• 1 paleta = 24 krabic 
•••• 25 kg kovový kbelík 

 
Skladování 
Gelacryl Superflex, Gelacryl AR2, TE 300
zakrytím a mimo dosah mrazu a na č

Teplota skladování musí být pod 35ºC.
 
Příslušenství 
musí být objednáno separátně 

- InjektPump AG pumpa se dvě
- pakry a spojky 

 
Zdraví a bezpečnost 
Gelacryl Superlfex je lehce dráždivý
Gelacryl AR2 není klasifikován. 
TE300 je klasifikován jako dráždivý.
SP200 je klasifikován jako škodlivý/oxida
Vždy noste ochranné pomůcky: rukavice, brýle, boty. Vždy se vyvarujte delšího vdechování výpar
Ve stísněných prostorách - nebo ve špatn
očí je vypláchněte vodou po dobu 15 minut. 
Pro více informací čtěte bezpečnostní l
 
* Pro chemickou odolnost prosím kontaktujte zástupce firmy 
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25 kg plastový kanystr = 21 l 

    
21 kg plastový kanystr = 21 l 

, Gelacryl AR2, TE 300 a SP 200 musí být skladovány uzavřené, v originálním balení, pod 
zakrytím a mimo dosah mrazu a na čistém podkladu. 
Teplota skladování musí být pod 35ºC. Životnost: 1 rok 

pumpa se dvěma písty 

ý.  

klasifikován jako dráždivý. 
fikován jako škodlivý/oxidační. 

ůcky: rukavice, brýle, boty. Vždy se vyvarujte delšího vdechování výpar
nebo ve špatně větraných používejte ventilátor a pružné potrubí V

te vodou po dobu 15 minut. Při požití vyhledejte ihned lékaře.  
čnostní listy výrobků. 

* Pro chemickou odolnost prosím kontaktujte zástupce firmy Sanax Group s.r.o. 
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originálním balení, pod 

cky: rukavice, brýle, boty. Vždy se vyvarujte delšího vdechování výparů ze zálivky. 
a pružné potrubí V případě zasažení 

 


