
             Инъекционный компаунд   IZOЛИТ-3 inject 

                                                        IZOLIT-3 inject (на экспорт)  

Герметизирующая двухкомпонентная полиуретановая клеевая смола 

 для инъектирования.        ТУ У 24.6-33397626-003:2009   

      Описание. 

Двухкомпонентная полиуретановая смола-клей представляет собой смесь компаудов 

(А+Б) низкой вязкости с длительным времени жизни для инъекционных работ, 

состоящих из изоционатов (МДИ), полиолов, модификаторов и специальных добавок. 

Свойства: 

1. Класс клеящего вещества. 

2. Компаунд низкой вязкости (высокопроникающий). 

3. Не содержит растворителей фреонов и галогенов. 

4. Длительное время жизни компонентов и состава. 

5. Компаунд имеет высокую адгезию к сухим влажным и мокрым поверхностям. 

6. После полимеризации обладает высокой химстойкостью и прочностью. 

7. Удобное соотношение смешивания компонентов (А+Б) (1:1по объему). 

8. Возможность подачи одно и двухкомпонентными насосами. 

9. Возможность ускорения начала реакции при введении катализатора. 

10. Увеличивается в объеме при контакте с водой с образованием закрытых пор. 

11. При вступлении в реакцию образуется прочная структура с закрытыми порами. 

12. Остановка водяных притоков из трещин и т.д. (также соленые  воды). 

13. Температура применения от 0-40°С. 

14.Обладает высокой стабильностью свойств в течении всего срока службы. 

15. Экономичны в эксплуатации ( при вспенивании увеличиваются в объеме). 

 

Применение. 

IZOLIT-3 injeсt предназначен: для склеивания, герметизации, гидроизоляции и 

эластичного склеивания трещин, пустот, пор в строительных сооружениях и 

конструкциях методом инъектирования. 

Материал может применяться в промышленном и гражданском строительстве в 

конструкциях, которые имеют контакт с технической и питьевой водой.  

1. Герметизация строй конструкций заполнение водонаполненных трещин. 

2. Укрепление и гидроизоляция  тоннелей и других подземных сооружений. 

3. Склеивание  трещин восстановление строительных конструкций. 

4. Герметизация холодных швов. 

5. Герметизация трещин в плотинах и гидротехнических сооружениях. 

6. Герметизация и гидроизоляция вводов коммуникаций. 

7. Склеивание заполнение дренирующих полостей щебня и др. наполнителей. 

8. Химическое закрепление грунтов любой степени водонасыщения. 

9. В горнодобывающем секторе укрепление выработок стабилизация породы.  

10.  Остановка безнапорного и напорного водопритока  при высоком давлении. 

 



            

             

                             Технические характеристики. 

Указанные данные получены на основании лабораторных исследований. При 
использовании продукта они могут измениться за счет теплообмена между смолой и 
конструкцией/ породой, влажности, а также под действием давления и прочих факторов. 

Плотность при +25°С, кг/м3 IZOLIT (A) 1010 ± 30 

IZOLIT(B) 1230±30 
Цвет IZOLIT(A) Светло желтый 

IZOLIT(B) Тёмно-коричневый 
Вязкость, мПа • с при +10°С IZOLIT(A) 725 ± 70 

IZOLIT(B) 820 ± 150 

при +15°С IZOLIT(A) 470 ± 50 
IZOLIT(B) 500 ± 100 

Время начала полимеризации при 
отсутствии контакта с водой,  мин. 

при +10°С  0’43» ± 5″ 
при +15°С  0’33» ± 5″ 

Время полимеризации при контакте 
с  водой,  мин. 

при +10°С Начало вспенивания 1’20» ± 30″ 
Окончание вспенивания 1’40» ± 30″ 

при +15°С Начало вспенивания 0’45» ± 10″ 
Окончание вспенивания 1’10» ± 20″ 

Фактор вспенивания по объёму при +10°С  2 – 12 
при +15°С 2 – 20 

Соотношение компонентов по 
объёму 

1 : 1 

Температура применения от 0 до +40°С 
Упаковка IZOLIT(A) Жестяная канистра 9кг 

IZOLIT(B) Жестяная канистра 11кг 

 

Приложение 1. 

 

Имеющиеся сертификаты и экспертные заключения: 
 Экспертное заключение о прочности склеивания (  Д/П «Державний науково-дослідний 

інститут будівельних конструкцій (ДП НДІБК)    ВРВ-311-1004.11-001. 15.03.2012 г.) 

 

 



 

 Указания по применению. 

 

Полиуретановый клей-смола системы IZOLIT образуется в результате химической 

реакции при смешивании смол компонента (А) и отвердителем компонента (Б). 

Оба компонента системы IZOLIT являются жидкими. 

Материал закачивается в заранее пробуренные скважины с помощью инъекционных 

насосов. 

К нагнетательной установке доставляются емкости со смолой (компонент А) и 

отвердитель изоционат (компонент Б). 

В заранее пробуренные шпуры устанавливаются инъекционные пакеры и 

соединяются с инъект - смесителем нагнетательной установки. 

Нагнетание материала производится двухкомпонентным насосом в объемном 

соотношении компонентов (А и Б) 1:1которые автоматически перемешиваются в 

смесительной трубке и подаются под достаточным давлением и с требуемой 

производительностью. 

Инъектирование состава в швы, трещины производятся через пакеры до полного 

заполнения швов, трещин до выхода состава из соседних пакеров (визуальный 

контроль). 

При необходимости уменьшения времени до начала полимеризации применяются 

катализаторы ускорения полимеризации. 

При использовании однокомпонентного насоса оба компонента (А и Б) 

предварительно смешиваются в чистой емкости при помощи миксера (±300 об.мин.) 

до однородной массы и после состав переливается в накопительный бак 

инъекционного насоса. 

Время жизни предварительно смешанного состава зависит от объема 

приготовленного состава и температуры окружающего воздуха и эффекта 

саморазогрева при прохождении реакции. Как только состав начнет нагреваться и 

его вязкость начинает увеличиваться необходимо быстро удалить его из 

накопительного бака, а насос промыть. 

 

Расход. 

В зависимости от объема герметизируемой полости и скорости притока воды 

определяется на месте методом контрольного нагнетания в каждом конкретном 

случае. 

 

Очистка оборудования.  

Во время использования двухкомпонентных нагнетательных установок при 

кратковременных остановках производства работ необходимо очищать только 

смесительную трубку. 

При длительных перерывах в работе инъекционное оборудование необходимо 

промыть специальными растворителями (сольвент ксилол).  

Однокомпонентные насосы необходимо промывать после каждого применения 

инъекционных составов. 

Полимеризовавшийся состав удаляется только механическим способом. 

При длительных перерывах в работе инъекционное нагнетательное оборудование 

после его промывки необходимо использовать консервирующее средство (Масло).   

 



 

Техника безопасности. 

Материал не содержит летучих органических растворителей, взрывобезопасен. 

Материала содержит реакционный изоцианат (MDI) 

 во время работы надевайте защитные перчатки и очки. 

 должна быть обеспечена достаточная вентиляция. 

При попадании в глаза удалите материал, промойте глаза большим количеством 

воды, обратитесь к врачу. 

При попадании материала на кожу промойте большим количеством воды с мылом, 

нанесите защитный крем. 

 Транспортирование и сохранность. 

Компоненты клея можно транспортировать всеми видами наземного, воздушного и 

водного транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими 

для данного вида транспорта. При перевозке обязательно предохранение упаковки 

от механических повреждений. Они могут поставляться в металлических и 

пластиковых ѐмкостях уложенными крышками вверх. 

Условия и срок хpaнeниe.  

12 месяцев в герметично закрытой оригинальной упаковке в сухом помещении при 

температуре не ниже +5°С. 

Хранение при температуре ниже нуля не влияет на качество компонентов. В случае 

замерзания - дать оттаять и перемешать перед использованием. 

Ecли пpoдукт oхлaдилcя дo низких тeмпepaтуp, тo для paбoчeгo cocтoяния eгo 

нeoбхoдимo пoдoгpeть дo тeмпepaтуpы нe мeнee +10°C.   

Периoд coгpевaния (умeньшeниe paзнocти тeмпepaтуp вдвoe пo oтнoшeнию к 

тeмпepaтуpe oкpужaющeй cpeды) в тape, в кoтopoй oбычнo пocтaвляeтcя пpoдукт, 

cocтaвляeт oкoлo 24 ч.  

Пpи нaгpeвaнии пpoдуктa cлeдуeт cлeдить зa тeм, чтoбы нe дoпуcтить лoкaльнoгo 

пepeгpeвa, нaпpимep нa cтeнкaх eмкocти. 
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 Компаунд IZO-ЛІТ -3 

Компаунд IZO-ЛІТ представляє собою малов’язкий розчин виготовлений, на 

робочому місці безпосередньо перед застосуванням, з двох окремих робочих 

сумішей − компонента А і компонента В (додаток А). 

IZO-ЛІТ містить ізоціанати, поліольні та інші хімічні компоненти, окталатні 

прискорювачі та антипіренні добавки, модифікатори та розчинники на органічній 

основі [3].  

В залежності від співвідношення складових компаунд IZO-ЛІТ, згідно з [3], є 

трьох марок: IZO-ЛІТ-1, IZO-ЛІТ-2 та IZO-ЛІТ-3. 

Згідно з [3] IZO-ЛІТ-3 призначений для гідро-, хімічного захисту, 

склеювання різних матеріалів, що мають тріщини, пори та пустоти в своєму об’ємі, 

шляхом ін’єктування в них цього складу, який потім полімеризується, для 

омонолічування, ущільнення, зміцнення та підвищення водонепроникності 

матеріалів, що застосовуються на промислових підприємствах, в установах, 

житлових приміщеннях. 

Згідно з додатком А компаунд IZO-ЛІТ-3: 

− має високу рухливість та проникає в мілкі пори і тріщини; 

− значно збільшується в об’ємі при твердненні; 

− може використовуватись в конструкціях, які контактують з питною 

водою; 

− дозволяє проводити ін’єктування в важкодоступних місцях протікання 

при недостатній довжині ін’єктору в радіусі до 10 м; 

− має високі адгезійні характеристики; 

− має закрито-пористу структуру; 

− може використовуватись на сухих та зволожених (до 10 %) поверхнях. 

Компаунд IZO-ЛІТ-3 ін’єкційний склад, який ін’єктується за допомогою 

спеціальних компрес машин або наноситься тонким шаром на поверхню матеріалу 

флейцом, валиком, розливом в декілька шарів (додаток А). Оптимальна кількість 

шарів даного компаунда складає 1-3 шари (додаток А).  
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Компаунд IZO-ЛІТ 

Фізико-механічні характеристики компаунда IZO-ЛІТ згідно з [3] наведено в 

таблиці 5. 

Таблиця 5 

Назва показника 

Значення для марки 

IZ
O

-Л
ІТ

-1
 

IZ
O

-Л
ІТ

-2
 

IZ
O

-Л
ІТ

-3
 

Термін технологічної життєздатності, хв., не менше 30 30 15 

Умовна в’язкість за віскозиметром ВЗ-246 з діаметром 

сопла 4 мм, не більше, с 
140 100 200 

*Масова частка нелетких речовин після затвердіння 

композиції, %, не менше 
90 85 85 

*Термін втрати розтічності після ін’єктування в середину 

матеріалу, хв., не більше 
80 40 10 

*Коефіцієнт об’ємного розширення, не менше 3 3 6 

Міцність на відрив сталевого диска від бетону, 

просоченого компаундом, МПа, не менше 
1,0 1,0 1,0 

Термін висихання до  

ступеня 3, год., не більше 
18 24 24 

* Випробування повинні проводитися на зразках, виготовлених з додаванням до компаунду 

IZO-ЛІТ в період знаходження в рідкому стані води об’ємом 5% до об’єму компаунду  

IZO-ЛІТ, що імітує поглинання ним води чи вологи з оточуючого середовища  

 

Згідно з договором № 1004 від 02 листопада 2011 р. в ДП НДІБК був 

визначений вплив ін’єктуючої речовини IZO-ЛІТ на глибину просочення в тріщину 

та адгезію до бетону. Також було визначено вплив компаунда IZO-ЛІТ на 

водопоглинання важкого бетону. 

Як показали результати випробувань (додаток В), водопоглинання 

контрольних зразків важкого бетону становило 3,7 %, а зразків, покритих 

матеріалом IZO-ЛІТ – 0,1 %. 
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Визначення глибини просочення компаунда IZO-ЛІТ3 в тріщину проводилось 

на залізобетонній плиті в нижній частині якої була наскрізна, по всій її довжині, 

тріщина ширина розкриття якої сягала від 0,01 мм до 3,0 мм (рисунок 1).  

  

   

Рисунок 1 – Зовнішній вигляд плити 

 

Згідно з рекомендаціями виробника перед ін’єктуванням плиту попередньо 

підготовили. Для цього очистили поверхні тріщини від пилу і бруду та підготовили 

отвір під пакери (рисунок 1). Потім із зовнішніх сторін плита в місцях 

розповсюдження тріщини була оброблена компаундом  

IZO-ПЛАСТ та заштукатурена цементно-піщаним розчином з добавкою IZO 

(рисунок 2).  
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Для неможливості витіканні ін’єкційного розчину з тріщини після 

встановлення пакеру отвір також був замонолічений цементно-піщаним розчином з 

добавкою IZO (рисунок 2).  

   

   

   

Рисунок 2 – Підготовка плити під ін’єктування   

Для можливості спостерігання за проходженням ін’єкційного розчину по 

тріщині по всій її довжині були влаштовані контрольні отвори (рисунок 2).  
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Ін’єктування тріщини компаундом IZO-ЛІТ виконувалось згідно з 

рекомендаціями виробника за допомогою спеціальної компрес машини до моменту 

витікання ін’єкційного розчину з найвіддаленішого контрольного отвору, тобто до 

повного заповнення всього об’єму тріщини (рисунок 3). 

 

    

    

Рисунок 3 – Приготування ін’єкційного розчину і заповнення ним тріщин 

 

Після затвердіння ін’єкційного розчину IZO-ЛІТ одремонтовану плиту було 

розрізано по всій довжині тріщини (рисунок 4). 

Як видно із рисунку 5 ін’єкційний розчин IZO-ЛІТ проник на всю довжину 

тріщини та повністю заповнив її об’єм. Отже, компаунд IZO-ЛІТ глибоко проникає 

в навіть дрібні тріщини (від 0,01 мм) та повністю їх заповнює. 
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Рисунок 4 – Розрізання одремонтованої залізобетонної плити  

 

    

Рисунок 5 – Загальний вигляд тріщини після ін’єктування та твердіння 

компаунду IZO-ЛІТ 
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Для визначення міцності скріплення бетону ін’єкційним розчином  

IZO-ЛІТ із одремонтованої плити був вирізаний зразок (рисунок 5) та визначена 

його міцність на розрив. Як показало випробування після 4 днів твердіння розчину 

в тріщині руйнування зразка відбувається по ін’єкційному розчину при 

навантажені 0,65 МПа. 

Міцність на відрив сталевого диска від бетону, просоченого компаундом 

IZO-ЛІТ складав 1,62 кг/см
2
 а контрольного складу бетону без покриття 

компаундом 1,56 кг/см
2
 (додаток В).  

ВИСНОВКИ 

1. Компаунд IZO-ЛІТ-3 глибоко проникає в навіть дрібні тріщини бетону 

(від 0,01 мм), повністю заповнює їх об’єм та надійно (до 0,65 МПа на 

четверту добу) скріпляє пошкоджений матеріал, міцність на відрив 

сталевого диска від бетону, просоченого компаундом IZO-ЛІТ складав 

1,62 кг/см
2
 

2. Адгезія компаундів IZO до бетону висока і значення відриву від поверхні 

визначаються міцністю на розтяг бетону. Чим вища міцність бетону на 

розтяг тим вищий показник адгезії покриттів IZO до бетону. 

3. Враховуючи отриманні показники фізико-механічних властивостей 

ін’єкційного компаунду IZO-ЛІТ, багаторічний досвід їх експлуатації в 

конструкціях (висновки виробничих організацій) та висновок Державної 

бюджетної установи «Київський центр інноваційного розвитку», за умови 

дотримання вимог нормативних документів України, засобів захисту й 

контролю щодо попередження нещасних випадків, забезпечення 

життєдіяльності, захисту життя й здоров’я виробників, споживачів і 

населення, а також майна в процесі виготовлення, випробування, 

транспортування, зберігання, застосування зазначені матеріали можуть 

бути рекомендовані для використання при гідроізоляції бетонних та 

залізобетонних конструкцій та для їх ремонту та відновлення.  


