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LEAKINJECT 2K FLEX

Resina de poliuretano flexível de muito baixa viscosidade para a selagem 
impermeabilização de juntas e fissuras.

LEAKINJECT 2K FLEX, é uma resina flexível para injeção de poliuretano bicomponente, de 
muito baixa viscosidade e isenta de solventes, que se pode utilizar para obturar, selar e encher, 
de maneira elástica, fissuras secas, húmidas e, inclusivamente, pequenas vias de água. Cumpre 
os requisitos da norma EN 1504-5.

• Obturação, selagem e enchimento elástico de juntas e fissuras secas ou com presença de água.
• Selagem de juntas de betonagem e fissuras de retração em lajes de betão sujeitas a contrapressão.
• Selagem por injeção de pequenas fissuras em estruturas enterradas, túneis, caves, galerias, tanques,

piscinas, depósitos, etc.
• Injeção de muros de alvenaria e pedra natural para o controlo de humidades capilares.
• Obturação de pequenas vias de água.
• Selagem final por injeção de juntas previamente tratadas com LEAKINJECT.

CAMPOS DE APLICAÇÃO

• Forma um enchimento e selagem elástica e flexível no interior de fendas e juntas.
• Não necessita de entrar em contacto com a água para reagir.
• Ao entrar em contacto com a água, forma uma ligeira espuma densa e concentrada de reação lenta

capaz de selar, inclusivamente, pequenas vias de água.
• Sem retração após o endurecimento, garantindo a estabilidade dimensional. Depois de endurecer, não

sofre inchamento na presença de água.
• Extremamente baixa viscosidade, inclusivamente durante o processo de injeção, que se mantém cons-  
   tante até começar a reação, permitindo a selagem, inclusivamente, de pequenas fissuras de retração.
• Excelente aderência aos materiais de construção habituais, como betão, tijolo, metal e alguns plásticos.
• Fácil injeção. Adequada para a utilização com equipamentos desenhados para a injeção de sistemas

monocomponentes.
• Isento de solventes.

PROPRIEDADES

MODO DE EMPREGO

Preparação do substrato:
Deve-se analisar o estado do substrato. Antes de injetar, é necessário deixar limpos os rebordos das fendas 
e fissuras, para poder determinar o percurso das mesmas.

Mistura:
Preparar um recipiente limpo e perfeitamente seco. Verter os dois componentes A e B e, em seguida, mis-
turar com a ajuda de um misturador de baixas rotações até obter um produto completamente homogéneo.

Aplicação:
Verter no funil injetar a mistura com a ajuda de uma bomba monocomponente manual ou, de preferência, 
elétrica ou pneumática. É imprescindível que todo o equipamento esteja perfeitamente seco, evitando qual-
quer contacto da mistura com a humidade e a água. Proceder à injeção da mistura quanto antes.
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Os passos habituais num processo de injeção são os seguintes:
• Limpeza geral da junta ou fissura.
• Planeamento, realização e limpeza das perfurações de injeção.
• Colocação de injetores PACKER.
• Selagem da junta ou fissura com argamassa BETOPLUG de modo a garantir que a resina percorre a junta.
• Injeção a baixa pressão (começar a 20 bar) da mistura LEAKINJECT 2K FLEX.
• Limpeza final do substrato.
O tempo de aplicação para 1 litro de mistura a 20 ºC é de, aproximadamente, 1 hora.

Limpeza de Ferramentas:
Os utensílios, ferramentas e o equipamento de injeção limpam-se com solvente universal imediatamente 
após a sua utilização. Após o endurecimento, só pode eliminar-se mecanicamente.

O consumo variará conforme o uso e a aplicação. Recomenda-se a realização de um ensaio no local, para 
determinar o consumo aproximado.

CONSUMO

Conjuntos pré-doseados de 25,2 kg.
• LEAKINJECT 2K FLEX Componente A: Bidão de 12 Kg.
• LEAKINJECT 2K FLEX Componente B: Bidão de 13,2 Kg.

APRESENTAÇÃO

12 meses, na embalagem original fechada, em lugar fresco, coberto e protegido da humidade e do sol, a 
temperaturas entre +10 ºC e +30 ºC.

ARMAZENAMENTO

• LEAKINJECT 2K FLEX reage em função da temperatura e da humidade.
• Misturar a resina com o catalisador mesmo antes de começar a injeção.
• Uma alta humidade ambiental pode provocar uma pequena reação na resina depois de misturada com

o catalisador, formando-se uma película rígida à superfície. Nesse caso, eliminá-la com a ajuda de uma
espátula antes de continuar com a aplicação.

• Não misturar mais quantidade do que a que se possa injetar num tempo razoável.
• No caso de vias de água com pressão, sempre que a pressão da água alcance uma força tal, que a

resina de injeção é expulsa antes de poder finalizar a reação, será necessária uma injeção preliminar
com resina de injeção de poliuretano LEAKINJECT para deter o fluxo de água.

• Recomenda-se realizar a injeção quando as fendas ou juntas se encontrem na máxima separação do
seu ciclo de movimento.

• Não são recomendáveis as misturas parciais.

INDICAÇÕES A TER EM CONTA

LEAKINJECT 2K FLEX
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DADOS TÉCNICOS

Propriedades

Transparente

1,005 g/cm3

130 mPas

Cor 

Densidade

Viscosidade (20ºC)

Castanho escuro 

1,005 g/cm3

100 mPas

Componente A Componente B

Propriedades da mistura

Castanho

1,052 g/cm3

Cor 

Densidade

Volume

Peso

1:1

1,2 : 1,32
Proporção de mistura A:B

118 mPasViscosidade inicial (20ºC)

12ºC

25ºC

150 m

90 m
Tempo de aplicação (min.)

5 dias

72

2 x 105 Pa

Tempo de fim de cura (25ºC)

Dureza Shore A

Estanqueidade sob pressão (EN14068)

6,6 MPa
Módulo de elasticidade 
(EN ISO 527-5 DIAS A 25ºC)

> 3 N/mm2
Tensão de rutura
(EN ISO 527-5 DIAS A 25ºC)

> 128%
Elongação de rutura
(EN ISO 527-5 DIAS A 25ºC)

117%Elongação a 3ºC (EN 12618-1)

MARCAÇÃO CE

EN 1504 - 5

Produto para injeção do betão para enchimento dúctil das fissuras (D)

Aderência e capacidade de alongamento
≥ 1,3 N/mm2 (betão seco)
≥ 0,6 N/mm2 (betão molhado)
≥ 3,5 N/mm2 (folha de metal com jato de areia)
> 10% (Alongamento)

Estanqueidade à água 

Temperatura de transição vítrea

≥ 2.105 Pa

-32,5ºC

Injetabilidade em meio seco Injetabilidade elevada para larguras de  
fissura superiores a 0,1 mm

Injetabilidade em meio não seco Injetabilidade elevada para larguras de  
fissura superiores a 0,1 mm

Viscosidade inicial da mistura (20ºC)

Período de trabalhabilidade 

Compatibilidade com o betão 

Emissão de substâncias perigosas

78 mPas

150 min (12ºC), 90 min (25ºC)

Passa

Conforme a 5.4. Ver FDS

LEAKINJECT 2K FLEX 
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Toda a informação relativa às condições de utilização, emprego, armazenagem, transporte e eliminação de 
resíduos de produtos químicos está disponível na Ficha de Dados de Segurança do produto.
A eliminação do produto e da respetiva embalagem deve realizar-se de acordo com a legislação vigente e é 
da responsabilidade do consumidor final do produto.

SEGURANÇA E HIGIENE

www.propamsa.es

PROPAMSA S.A.U.
C/Ciments Molins s/n, Pol.Ind. Les Fallulles
08620 Sant Vicenç dels Horts, Barcelona
Tel. (+34) 93 680 60 40 - Fax (+34) 93 680 60 49

AVISO LEGAL
Os dados constantes deste documento baseiam-se na nossa experiência e conhecimento técnicos, obtidos através de ensaios laboratoriais e de bibliografia. Outras 
aplicações do produto que não sejam as indicadas nesta ficha saem do âmbito da nossa responsabilidade. Os dados de dosagem e consumo são meramente 
orientativos e baseiam-se na nossa experiência, sendo suscetíveis de alterações devido às condições atmosféricas e da obra. Para obter as dosagens e consumos 
corretos, deverá realizar-se um teste ou ensaio “in situ” à responsabilidade do cliente. Para qualquer questão ou esclarecimento adicional, agradecemos que 
consulte o nosso departamento técnico. Dezembro de 2016.

LEAKINJECT 2K FLEX


