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Method Statement
Bơm Nứt Kết Cấu - Sikadur 752
Phạm vi: Gắn và làm đầy vết nứt kết cấu nơi có yêu cầu chịu tải trọng.
Ưu Điểm:

Bám dính với bê tông, đá, vữa, kim loại tốt.
Phù hợp với bề mặt khô và ẩm.
Cứng và độ bám dính cao
Tỉ trọng thấp
Có thể bơm vết nứt bằng bơm

1. Chuẩn bị bơm:
Các lỗ khoan phải được khoan nghiêng 45°, cũng có thể khoan các lỗ khoan
dọc theo vết nứt, điều này tùy thuộc vào từng công trình.
Caùc thoâng tin naøy vaø moïi tö vaán khaùc ñöôïc cung caáp vôùi thieän chí cuûa chuùng toâi döïa treân kieán thöùc vaø kinh nghieäm hieän taïi cuûa
Sika veà saûn phaåm trong ñieàu kieän ñöôïc löu tröõ ñuùng caùch, söû duïng vaø thi coâng ñuùng caùch trong ñieàu kieän bình thöôøng theo höôùng
daãn cuûa Sika. Caùc thoâng tin naøy chæ söû duïng cho (caùc) thi coâng vaø (caùc) saûn phaûm ghi cuï theå taïi ñaây. Trong tröôøng hôïp coù thay
ñoåi veà tham soá thi coâng, chaúng haïn nhö coát lieäu, v.v., hoaëc trong moät tröôøng hôïp thi coâng khaùc, haõy tham khaûo yù kieán cuûa Phoøng
Kyõ Thuaät Sika tröôùc khi söû duïng. Caùc thoâng tin ôû ñaây khoâng coù nghóa laø ngöôøi söû duïng khoâng caàn thí nghieäm saûn phaåm tröôùc khi
öùng duïng cho muïc ñích thi coâng cuûa mình. Moïi ñôn haøng chæ ñöôïc chaáp nhaän döïa treân Baûng Ñieàu Kieän Baùn Haøng hieän haønh cuûa
chuùng toâi. Ngöôøi söû duïng phaûi luoân tham khaûo Taøi Lieäu Kyõ Thuaät môùi nhaát cuûa saûn phaåm. Chuùng toâi seõ cung caáp taøi lieäu naøy
theo yeâu caàu.
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Chúng ta có gắng khoan nghiêng, cắt ngay đoạn giữa chiều sâu của vết nứt. Vết nứt
phải được làm sạch bằng khí nén sau khi cắt rãnh.
Đặt ốc kim loại vào những lỗ khoan và định vị với Sikadur 731.
Chú ý, ốc kim loại phải cứng và được gắn kín.

Construction

Bề mặt vết nứt phải được chuẩn bị bề mặt bằng cách dùng máy mài để đảm bảo
cho việc kết dính và làm kín tốt với Sikadur 731.
2. Bơm Vết nứt với Sikadur 752:
Theo thời gian linh kết của Sikadur 731 (ít nhất 12 h tại 30oC) thì có thể tiến hành
bơm sản phẩm gốc epoxy vào vết nứt.
Trộn Sikadur 752 hai thành phần với nhau, sau đó có thể bơm áp lực sản phẩm vào
trong vết nứt bằng cách sử dụng bơm.
Vết nứt trên bề mặt thẳng đứng nên bơm từ phía dưới lên trên. Ngay sau khi bơm
sản phẩm trào ra bên ngoài tại ốc kim loại thứ hai thì tại ốc thứ nhất đã được bơm
đầy, tiến hành bơm tiếp qua ống tiếp theo. Sau khi tiến hành xong việc bơm vết nứt
tiến hành cắt bỏ các ốc kim loại.
Bắt đầu từ 1 bên hoặc ở điểm thấp nhất của vết nứt, gắn đầu bơm vào ốc thứ nhất
và bơm Sikadur 752 vào vết nứt cho đến khi thấy epoxy rỉ ra ở ốc kế bên, khi đó
con ốc này đã được niêm kín, tiếp tục bơm với con ốc đó cho tới khi không thể bơm
tiếp (không thể bơm thêm epoxy) và bắt đầu bơm con ốc kế tiếp. Qui trình sẽ tiếp
tục cho đến khi tất cả các ốc đã được bơm đầy.
Không nên khoan thẳng vào vết nứt khi vết nứt không thẳng

Không khoan thẳng
vào vết nứt !



Nên khoan góc nghiêng
45°



Bơm vết nứt:
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(Vui lòng liên hệ với bộ phận kỹ thuật để được tư vấn thêm.)
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