
MasterInject® 1302 (Eski Adı CONCRESIVE® 1302)

Tanımı

MasterInject® 1302, epoksi esaslı, ¡ki bile!enli, 
dü!ük viskoziteli, 1 mm’ye kadar olan çatlaklara 
basınçla enjekte edilmek üzere geli!tirilmi! 
enjeksiyon malzemesidir.

EN 1504-5 

Kullanım Yerleri

Q 1 mm’ye kadar çatlakların onarılmasında,
Q Betonarme, ta! vb. yapıların enjeksiyonla 

onarımında,
Q Güçlendirme amacıyla çelik sargının (ku!ak, 

lama), betonarme veya ta! ile arasında kalan 
bo!lukların doldurulmasında enjeksiyon 
reçinesi olarak kullanılır.

Avantajları

Q Kılcal çatlaklara derinlemesine penetre olur.
Q Yüksek mekanik dayanımlara sahiptir.
Q Betona yüksek aderans sa"lar.
Q Dü!ük viskoziteye sahiptir, dü!ük basınçlarla 

bile rahatlıkla enjekte edilir.
Q Solvent içermez.

Uygulama Prosedürü

Yüzey Hazırlı!ı

Yüzeydeki sıva, tüm çatlak düzlemi bellenebilecek 
!ekilde alınmalıdır. Uygulama yapılacak beton 
yüzey toz, ya" ve in!aat atı"ından arındırılıp, 
yüzeydeki hasarlı ve gev!ek beton parçaları 
temizlenmelidir. Yüzeyde su akıntısı varsa, drene 
edilmeli veya uygun bir tıkaç ile kapatılmalıdır. 
Çatla"ın geni!li"ine, derinli"ine ve ortam 

Epoksi Esaslı Enjeksiyon Malzemesi
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ko!ullarına göre karar verilerek, çatlak düzleminin 
her iki tarafından !a!ırtmalı olarak uygun aralıklar 
(-20 - 25 cm) ile delikler açılmalıdır. Bu delikler 
çatlak düzlemini delip di"er tarafa geçecek 
derinlikte olmalı ve çatlak düzlemi ile yakla!ık 
45o’lik açı yapacak !ekilde açılmalıdır. Açılan 
delikler içerisine hava tutularak toz ve serbest 
parçacıklar uzakla!tırılmalı ve içerisine pakerler 
çakılıp, sıkılarak sabitlenmelidir. Tüm pakerler 
yerle!tirildikten sonra, paker çevreleri ve çatlak 
üzeri MasterBrace® ADH 1406 (Daha hızlı 
uygulama için MasterFlow® 920 AN 
kullanılmalıdır.) ile kaplanarak sızdırmazlı"ı ve 
rijitli"i sa"lanmalıdır. Ortam ve hava ko!ullarına 
göre en erken 12 saat sonra uygun enjeksiyon 
aparatı kullanılarak enjeksiyon i!lemine 
ba!lanmalıdır.

Karı!tırma

MasterInject® 1302 karı!ım oranına göre 
kullanıma hazır setler halinde temin edilmektedir. 
Karı! ıma ba! lamadan önce malzeme 
sıcaklıklarının +15 - +25oC arasında oldu"undan 
emin olunmalıdır. B bile!eni, tamamı ile A 
bile!eninin içerisine bo!altılmalı ve B bile!eninin 
içerisinde malzeme kalmadı"ından emin 
olunmalıdır. Karı!ım, yakla!ık 300 dev/dak.’lık 
bir karı!tırıcı ve uygun karı!tırma ucu ile, ambalaj 
kenarlarında ve tabanında karı!mamı! malzeme 
kalmamasına dikkat edilerek, en az 3 dakika süre 
ile homojen bir karı!ım elde edilinceye kadar 
karı!tırılmalıdır.

Karı!ım Oranları

Uygulama Yöntemi

Hazırlanan MasterInject® 1302 karı!ımı, tek 

bile!enli enjeksiyon pompası haznesine 
dökülerek, 0 ile 40 bar arasındaki uygun bir 
basınçla, en dü!ük seviyedeki pakerden 
enjeksiyona ba!lanmalıdır. MasterInject® 1302 
bir üst pakerden ta!maya ba!ladı"ında, çatlak 
içerisindeki havanın bo!aldı"ı ve yerine enjeksiyon 
malzemesinin doldu"u anla!ılmalıdır. Enjeksiyon 
hortumu, bulundu"u pakerden çıkartılıp bir üst 
pakere takıldıktan sonra, i!leme en üst pakere 
kadar aynı !ekilde devam edilmelidir. En üst 
pakerden malzeme ta!tı"ında, çatlak düzleminin 
enjeksiyon malzemesi ile doldu"u kabul edilerek 
MasterInject® 1302 uygulaması bitirilmelidir. 
MasterInject® 1302 uygulamasından en az 24 
saat sonra, yüzeye yapılacak di"er uygulamalar 
için paker uçları kesilebilir.
1 mm’den geni! çatlaklara yapılacak enjeksiyonlar 
ile enjeksiyon dı!ı uygulamalar için BASF Yapı 
Kimyasalları Sanayi A.". Teknik Servisi’ne 
ba!vurunuz.

Sarfiyat

1 litre bo!luk için 1,06 kg’dır.

Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

Q Uygulama yapılırken ortam ve yüzey sıcaklı"ı 
+10oC’nin altında ve +35oC’nin üzerinde 
olmamalıdır.

Q Epoksi enjeksiyon i!lemleri, teknik yeterlili"e 
sahip uygulamacılar tarafından yapılmalıdır.

Q Reçine esaslı sistemlerin çalı!ma ve reaksiyon 
süreleri, ortam ve zemin sıcaklı"ı ve havadaki 
ba"ıl nemden etkilenir. Dü!ük sıcaklıklarda 
kimyasal reaksiyon yava!lar, bu da kullanma 
süresini ve çalı!ma süresini uzatır. Yüksek 
sıcaklıklar, kimyasal reaksiyonu hızlandırır ve 
yukarıda belirtilen zamanlar buna ba"lı olarak 
kısalır. Malzemenin kürünü tamamlaması için, 
ortam ve yüzey sıcaklı"ı, izin verilen minimum 
sıcaklı"ın altına dü!memelidir.
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Q MasterInject® 1302, kullanıma hazır setler 
halinde temin edilmektedir. Uygulama 
esnasında karı!ım içerisine solvent vb. 
çözücüler ilave edilmemelidir.

Q Karı!tırma mutlaka uygun mekanik karı!tırıcılar 
yardımı ile yapılmalıdır. El ile karı!tırma 
yapılmamalıdır.

Q Enjeksiyon basınç de"eri, çatla"ın geni!li"ine 
ve derinli"ine ba"lıdır. Bu nedenle enjeksiyon 
basınç de"erleri her proje için ayrıca 
belirlenmelidir.

Q MasterInject® 1302  i le yapı lacak 
enjeksiyonlarda, çatlak geni!li"i 1 rrım’den az 
olmalıdır. Daha geni! çatlaklar için BASF Yapı 
Kimyasalları Sanayi A.". Teknik Servisi’ne 
ba!vurunuz.

Aletlerin Temizlenmesi

Uygulamadan sonra kullanılan alet ve ekipmanlar 
solvent ile temizlenmelidir. MasterInject®  1302 
sertle!tikten sonra mekanik olarak yüzeyden 
temizlenebilir.

Ambalaj

5,08 kg set
Bile!en A: 4,40 kg teneke kutu
Bile!en B: 0,68 kg teneke kutu

Depolama

Açılmamı! orijinal ambalajında, kuru ve kapalı 
ortamda +10oC - +25oC arasında depolanmalıdır. 
Kısa süreli depolamalarda, en fazla 3 palet üst 
üste konulmalı ve ilk giren ilk çıkar sistemiyle 
sevkiyat yapılmalıdır. Uzun süreli depolamalarda 
ise, paletler üst üste konulmamalıdır.

Raf Ömrü

Uygun depolama ko!ullarında üretim tarihinden 
itibaren 18 aydır. Açılmı! ambalajlar uygun 

depolama ko!ullarında saklanarak bir hafta içinde 
kullanılmalıdır.

Güvenlik Tavsiyeleri

Uygulama esnasında, #! ve #!çi Sa"lı"ı kurallarına 
uygun i! elbisesi, koruyucu eldiven, gözlük ve 
maske kullanılmalıdır. Kürlenmemi! malzemelerin 
tahri! edici etkilerinden dolayı, bile!enler cilde 
ve göze temas ettirilmemeli, temas etmesi halinde 
hemen bol su ve sabunla yıkanmalı, yutulması 
durumunda acilen doktora ba!vurulmalıdır. 
Uygulama alanlarına yiyecek ve içecek 
malzemeleri sokulmamalıdır. Çocukların 
eri!emeyece"i yerlerde depolanmalıdır.
Ayrıntılı bilgi için Güvenlik Bilgi Formu’na (Material 
Safety Data Sheet) bakılmalıdır.

Sorumluluk

Bu teknik dokümanda yer alan veriler, bilimsel 
ve pratik bilgilerimize dayanmaktadır. BASF 
Yapı Kimyasalları Sanayi A.". sadece ürünün 
kalitesinden sorumludur. Ürünün nerede ve nasıl 
kullanılaca"ı ile ilgili yazılı öneriler dı!ındaki ve/
veya hatalı kullanımlardan dolayı olu!abilecek 
sonuçlardan BASF Yapı Kimyasalları Sanayi 
A.". sorumlu tutulamaz. Bu teknik doküman, 
yenisi basılıncaya kadar geçerli olup eski 
basımları hükümsüz kılar (08/2013).


