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Teknik Bilgi Föyü 

 

BAYCOPUR-3GF  (ASOPUR-3GF)                             

Yüksek hassasiyetli - solventsiz - iki bileşenli - poliüretan enjeksiyon reçinesi 

    

 

Tanım:  

BAYCOPUR-3GF suya karĢı çok yüksek hassasiyet 
gösteren ve çok hızlı reaksiyona giren iki bileĢenli 
poliüretan enjeksiyon reçinesidir. 

 

Özellikler/Avantajlar: 

 BAYCOPUR-3GF su üstü ve su altındaki zor 
koĢullarda yavaĢ ve hızlı akan suların oluĢturduğu 
su basıncına karĢı mükemmel su yalıtımı sağlar. 

 JelleĢme süresi çok kısadır. 

 Su ile temas ettiğinde köpürerek genleĢir ve geride 
sertleĢerek poliüretan bir tabaka oluĢturur. 

 Su olmaması durumunda köpürme meydana 
gelmez; malzeme kürünü tamamladığında çok 
yüksek fiziksel özelliklere sahip olur. 

 JelleĢme süresinin ayarlanması için katalizör 
kullanılabilir. 

 

Uygulama alanları: 

BAYCOPUR-3GF su sızdıran yumuĢak zeminlerde, taĢ, 
beton, tuğla vb yüzeylerde sızdırmazlığı sağlamak ve 
sağlamlaĢtırma amacıyla kullanılır. 
Hafriyatlar, tüneller, su yapıları gibi alanlara su giriĢinin 
önlenmesi için kullanılır. 

 

Teknik özellikler: 

Esası:            iki bileĢenli poliüretan reçine 
                     
Renk:            sarımtırak-kahverengi 
 
Yoğunluk (+23°C):             yaklaĢık 1120 kg/m3 

Viskozite  (+23°C):             yaklaĢık 210 mPa·S 
Eğilme çekme dayanımı: 58 N/mm2 
Basınç dayanımı: 60 N/mm2 
KarıĢım oranı: 1:1 
 
Köpürme süresi:               5-16 sn (+5°C ila +25°C)  
JelleĢme süresi:              30-240 sn (+5°C ila +25°C)    
 

Not: Tepki süreleri %2 su ve maksimum %3 katalizör 
ilavesi ile belirlenmiĢtir. 

 

Ambalaj: 

40 lt (44 kg) set  
 

 

Malzemenin hazırlanması: 

BAYCOPUR-3GF suyla veya susuz olarak reaksiyona 
girer. Su sızdıran bölgelere genellikle motorlu 
pompalar vasıtasıyla enjeksiyon memeleriyle enjekte 
edilir. 
BAYCOPUR-3GF suyla teması durumunda güçlü 
olarak köpürür ve sertleĢir. Su ile temas yoksa, yoğun 
bir poliüretan kütle oluĢturur. 
A ve B bileĢenleri hacimce 1:1 oranında kullanıma 
hazır olarak bulunur ve karıĢtırmadan (ayrı olarak) 
uygulanır. 
 

Öneriler: 

JelleĢme ve kür süreleri sıcaklığa bağlıdır. BileĢenler 
arasındaki reaksiyon; ortam, malzeme, zemin ve suyun 
sıcaklıklarından önemli ölçüde etkilenir. Minimum 
uygulama sıcaklığı her iki bileĢen için 5°C olmalıdır. 
Ürün neme karĢı duyarlıdır, depolama sırasında 
ambalajların sıkıca kapalı olmalarına dikkat 
edilmelidir. 
 

Uygulama Yöntemi: 

1. Enjeksiyon delikleri açılır. 
2. Enjeksiyon delikleri yağ içermeyen basınçlı hava ile 

tozdan arındırılır. 
3. Enjeksiyon pakerleri yerleĢtirilir. 
4. BileĢenler enjeksiyon noktasına akıĢı olan statik bir 

miksere ayrı olarak iletilir. 
5. BAYCOPUR-3GF uygun enjeksiyon ekipmanı ile 

enjekte edilmelidir. Dikey pozisyon: enjeksiyon 
uygulamasına alttan baĢlanır. Yatay pozisyon: 
enjeksiyon uygulamasına sol taraftan baĢlanır.  

6. KarıĢan bileĢenler reaksiyona girerek sağlam bir 
poliüretan kütle oluĢtururlar. 

7. BAYCOPUR-3GF nin iyice sertleĢmesinden sonra, 
gerekli olması durumunda pakerler alınır ve delikler 
ASOCRET-RS veya -/130 ile doldurularak kapatılır 
ve gerekirse beton yüzeyle aynı seviyeye getirilir. 
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Ekipmanın temizlenmesi ve bakımı: 

Tüm ekipmanı kullanımdan hemen sonra uygun bir 
malzeme ile iyice temizleyiniz. ĠĢ bitiminden sonra veya 
uzun bir ara verilmesi durumunda enjeksiyon ekipmanı 
mutlaka temizlenmelidir. Malzeme ekipman ve makine 
parçalarının içinde kurumamalıdır. Temizleme 
solüsyonunun parlama noktası +21° C yi aĢmamalıdır. 
 
Temizleme iĢlemi aĢağıda belirtildiği Ģekilde 
yapılmalıdır: 

 Enjeksiyon ünitesi içinde kalan malzemeyi dıĢarıya 
pompalayınız. 

 Üst bölmeyi solüsyon ile durulayarak temizleyiniz. 

 Enjeksiyon pompasını, üst bölmeyi ve hortumları 
solüsyonla 5 ila 10 dakikalık dolaĢımla temizleyiniz. 

 Daha sonra temizlenen karıĢımı bir kaba 
pompalayınız ve tekrar solüsyon ile durulayınız. 

 Pompanın uzun sure kullanılmaması durumunda, 
üst bölme ve hortumlar kızartma yağı ile 
doldurulmalıdır. 

 Enjeksiyon ünitesi tekrar kullanılmadan önce yağ 
çıkartılmalıdır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sağlık ve Güvenlik: 

Kürünü almıĢ BAYCOPUR-3GF fizyolojik olarak 
zararsızdır. 
Sıvı bileĢen zararlıdır; Sembol Xn. 
Herhangi bir durumda ambalaj üzerindeki sağlık ve 
güvenlik tavsiyelerine göre hareket edilmelidir. 

 

Önemli not: 

Uygun koruyucu ekipman giyilmelidir. 
Uygulama alanı dıĢında kalan bölgeler BAYCOPUR-
3GF nin etkilerinden korunmalıdır. 
Bu teknik bilgi föyünde net bir Ģekilde açıklanmamıĢ 
olan uygulamalar ile ilgili olarak teknik servis 
departmanımıza baĢvurunuz. 
 
Ayrıntılı bilgi için Malzeme Güvenlik Bilgi Föyü (MSDS) 
ne bakınız. 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


