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Top Star -injektointiletku
Top Star -injektointiletkun käyttö
Top Star -injektointiletkun enimmäispituus
on hyvissä oloissa 12 m.
Vaikeissa oloissa, joissa tiheän raudoituk
sen tai muun syyn johdosta valuun voi jää
dä "rotankoloja'; on hyvän lopputuloksen
saavuttamiseksi käytettävä lyhyempiä let
kuja. Jälki-injektointimahdollisuuden var
mistamiseksi niiden tulisi olla enintään vii
den metrin pituisia. Samoja pituuksia käy
tetään myös perus- ja muiden laattaraken
teiden pystysuorissa saumoissa.
lnjektointiletku asennetaan normaalisti
keskelle seinää piirroksen mukaisesti. Tar
vittaessa on mahdollista käyttää myös
useampaa letkua.
lrtokivet ja pirstaleet poistetaan betonin
pinnalta ennen letkun asennusta. lnjek
tointiletku ei saa nousta kellumaan tuo
reessa betonissa valun aikana, sillä injek
tointimassa ei tällöin pääse valujen sau
maan.
Ponttiuran teko injektointiletkulle on suosi
teltavaa sivusuuntaisten rasitteiden välttä
miseksi. Letkua ei saa kiinnittää raudoituk
seen.
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lnjektointi-ja syöttö/etkujen kiinnitys

Tutkimustuloksia
Top Star -injektointiletkun toiminnallinen testaus on suoritettu IVO Teknologiakeskukses
sa. Testauksessa tutkittiin Top Star -injektointiletkun toimivuutta soratäytön sementti-in
jektoinnissa ja betonirakenteen työsauman hartsi-injektoinnissa.
Testauksessa ilmeni, että mikrosementillä suoritettu injektointi täytti soratäytön tyhjätilan
lähes täydellisesti siten, että epoksihartsille ei jälki-injektoinnissa ole juurikaan jäänyt tilaa
tunkeutua.
Tutkimusselostus: IVO Teknologiakeskus TECH-G315-386

lnjektoitava liikunta- ja työsaumanauha Top ln 9
Kertainjektoitavaa Top ln 9 -saumanauhaa
käytetään valuissa vesitiiviyden varmista
miseen.
Nauhan kaksi injektiokanavaa jäävät ala
puolelle, missä valun virheettömyys on
yleensä hankala havaita.
Top ln 9 voidaan injektoida mikrosementil
lä matalalla paineella.
Syöttöletku kiinnitetään injektointiletkuun
väliholkilla. Letkun on oltava betonissa vä
hintään 100 mm.

Liitosten teko saumanauhaan
Saumanauhojen päät leikataan oikeaan
kulmaan esimerkiksi sirkkelillä.
Liitokset tehdään sulattamalla. Kolvin läm
pötilan tulee olla+180...200° C.
Kolvi asetetaan saumanauhojen päitten vä
liin ja nauhoja painetaan kolvia vasten kun
nes muovi on sulanut, kolvi poistetaan ja
päät painetaan vastakkain.
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MYYNTI JA NEUVONTA
Meltex Kaivoksela
Taivaltie 2
01610VANTAA
P. 020 777 0111

MeltexTuusula
Kelatie 24
01450VANTAA
P. 020 777 0070

MeltexTurku
Kuormakatu 8
20380TURKU
P. 020 777 0140

Meltex Jyväskylä
P uuppolantie 111
40270 JYVÄSKYLÄ
P. 020 777 0050

Sipoon tehdas
Svartbölentie 10
04130 SIPOO
P. 020 777 0260

Meltex Espoo

Meltex Tampere

Meltex Kuopio

Meltex Kempele

Kuhmoisten tehdas

Metsälammentie 2 Palmrothintie 7 A Kellolahdentie 21
02810 ESPOO
33920 TAMPERE 70460 KUOPIO
P. 020 777 0060
P. 020 777 0090 P. 020 777 0130

Kuokkamaantie 146 Kokonniementie 1O
90440 KEMPELE
17800 KUHMOINEN
P. 020 777 0080
P. 020 777 0280

Valtakunnallinen
tukkumyynti
P. 020 777 0010

www.meltex.fi

