
BEA-HYDRODUR® - INTEGRAL

Sadece Tek Bileşenden Oluşan Enjeksiyon Reçinesi.

Tanımı 

BEA-HydroDur - integral şimdiye kadar tanınmamış, şaşırtan
ve hem teknik hemde ekonomik açıdan kulanıcılar için
avantajları olan inşaatların sızdırmazlığında kullanılan yeni
bir enjeksiyon reçine markasıdır.

İntegral Özelikleri 

 Sadece bir bileşenden oluşur ve başka bir
bileşenle karıştırılmak zorunda değildir. 

 Ambalajlarında işleme hazır vaziyettedirler ve 
birleştirilmiş sertleştirici fonksiyon sayesinde yapı 
malzemeleriyle temasında reaksiyon gösterirler, 

 Bu esnada diğer bir çok tanınmış çok bileşenli 

INTEGRAL SERİSİ ÜRÜNLER

BEA-HydroDur-5575 integral

5575 integral serisinin standart ürünlerinden biridir ve son
derece esnek, çok düşük viskoziteli hidrofilik üre reçinesidir. 

Diğer tüm integral reçineleri gibi hızlı sertleşir ve betona
mükemmel yapışır. 

Nemli zeminler üzerinde yada ıslak ortamda köpürmez(!). 

Hızlı koyulaşma reaksiyonu sayesinde 5575-INTEGRAL –
köpük reçinesi ile hiç bir olağan ön enjeksiyon yapılmaksızın
– doğrudan akan suyu durdurmaya uygundur.

ÖNEMLİ: Koyulaşmış BEA-HydroDur-5575 suda şişebilir. 
Reçine çatlaklardaki ve derzlerdeki hacim değişikliklerini
kendi başına dengeler – Bu şişebilen BEA- reçinelerinin
KENDİNİ KENDİNİ ONARICI ETKİSİDİR! Bu esnada diğer bir çok tanınmış çok bileşenli 

reçineden daha hızlı reaksiyona girerler – hatta 
çok düşük sıcaklıklarda bile (!)-

5575 ile tüneldeki güçlü şekilde su sוzdוran çatlağוn 
sוzdוrmaz hale getirilmesi.

Eklem boşluğundan akan katוlaşmוş BEA-HydroDur-
integrali damla şeklinde cok net gözüküyor

BEA-HydroDur-6600 integral

BEA-HydroDur-6600 integral son derece elastiktir. Polyüre
reçinesi akışkanlığı düşük,
hidroaktif ve hidro tutucudur. 
Yapı gövdesine enjeksiyonundan sonra diğer tüm integral 
reçineleri gibi hızlı bir şekilde sertleşir. Betona, yapı duvarına
ve diğer başka yapı tipindeki zeminlere yapışması
mükemmeldir

BEA-HydroDur-6620nv integral

Hydroaktif, dayanıklı sert ve hafif köpüren poliüretan
reçinesidir, visozu düşükdür, çözücü içermez, kullanıma hazır
olarak önceden formüle edilmiştir.
Tipik Hydroaktif etkisi sayesinde reçine sertleşme sırasında
kremsi, ince hücreli köpük olarak yayılıyor ve bu esnada en 
ince aralıklara ve hatta gözeneklere kadar girer (Kendi
kendine enjeksiyon etkisi). Harcın katılaşmasına kadar olan
etkin zaman yaklaşık 10 dakikadır. Aşırı nemli çatlakların ve
inşaat derzlerinin yalıtımı, çakıl gözenekleri ve başka
gözenekli yapılar için uygundur. Tipik yapı ve ıslak zeminlere
yapışımı harikadır.
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BEA-HydroDur-5575 integral



5575 integral serisinin standart ürünlerinden biridir ve son derece esnek, çok düşük viskoziteli hidrofilik üre reçinesidir. 



Diğer tüm integral reçineleri gibi hızlı sertleşir ve betona mükemmel yapışır. 



Nemli zeminler üzerinde yada ıslak ortamda köpürmez(!). 

 

Hızlı koyulaşma reaksiyonu sayesinde 5575-INTEGRAL – köpük reçinesi ile hiç bir olağan ön enjeksiyon  yapılmaksızın  – doğrudan akan suyu durdurmaya uygundur. 



ÖNEMLİ: Koyulaşmış BEA-HydroDur-5575 suda şişebilir. Reçine çatlaklardaki ve derzlerdeki hacim değişikliklerini kendi başına dengeler – Bu şişebilen BEA-  reçinelerinin  KENDİNİ KENDİNİ ONARICI ETKİSİDİR!



BEA-HydroDur-6600 integral



BEA-HydroDur-6600 integral son derece elastiktir. Polyüre reçinesi akışkanlığı düşük,

 hidroaktif ve hidro tutucudur. 

Yapı gövdesine enjeksiyonundan sonra diğer tüm integral reçineleri gibi hızlı bir şekilde sertleşir. Betona, yapı duvarına ve diğer başka yapı tipindeki zeminlere yapışması mükemmeldir



BEA-HydroDur-6620nv integral



Hydroaktif, dayanıklı sert ve hafif köpüren poliüretan reçinesidir, visozu düşükdür, çözücü içermez, kullanıma hazır olarak önceden formüle edilmiştir.

Tipik Hydroaktif etkisi sayesinde reçine sertleşme sırasında kremsi, ince hücreli köpük olarak yayılıyor ve bu esnada en ince aralıklara ve hatta gözeneklere kadar girer (Kendi kendine enjeksiyon etkisi). Harcın katılaşmasına kadar olan etkin zaman yaklaşık 10 dakikadır. Aşırı nemli çatlakların ve inşaat derzlerinin yalıtımı, çakıl gözenekleri ve başka gözenekli yapılar için uygundur. Tipik yapı ve ıslak zeminlere yapışımı harikadır.
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