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CHARAKTERISTIKA 

Pomalu reagující, trvale pružná a vysoce elastická dvou-
složková polyuretanová pryskyřice s nízkou viskozitou při 
aplikaci. Používá se k vyplňování, utěsňování a pruž-
nému spojení trhlin a spár ve stavebních konstrukcích, 
např. z betonu, přírodního kamene nebo cihel. 

Splňuje požadavky normy EN 1504-5 pro injektáž betonu. 

Klasifikace: U(D1) W(1) (1/2/3/4) (5/30) 

 
Pryskyřice CarboCrackseal H Plus může být injektována 
přes pakry nebo přes injekční hadice (např. typu Carbo-
Press) zabetonované do stavební konstrukce. 

Pryskyřice je použitelná při teplotách prostředí v rozmezí 
+5 až +30 °C. 

POUŽITÍ 

 těsnění trhlin a spár v konstrukcích trvale namáha-
ných dynamickým zatížením – injektáž roztažného 
spojení 

 utěsnění cihelného zdiva a betonových konstrukcí 
proti zemní vlhkosti 

 dotěsňování pracovních spár monolitických betono-
vých konstrukcí 

 utěsňovací práce na vnitřních obezdívkách tunelů, 
betonových van a podzemních stěn 

 utěsňování pracovních spár betonových konstrukcí 
pomocí předem vložených injekčních hadic (utěsňo-
vání pozemních konstrukcí založených principem 
„bílá vana“) 

TECHNICKÁ DATA 

Technická data uvedená dále jsou laboratorní hodnoty. 
Při aplikaci se mohou měnit vlivem výměny tepla mezi ge-
lem a injektovaným prostředím, charakterem povrchu 
prostředí, stávající teplotou, tlakem, vlhkostí a působením 
jiných faktorů. 

TECHNICKÁ DATA SLOŽEK 

Parametr MJ Složka A Složka B Směs A/B 

Objemová hmotnost 
při 25 °C 

kg/m3 985 ± 15 1092 ± 15 - 

Barva - medová hnědá - 

Viskozita při 25 °C mPa.s 285 ± 50 14 ± 3 150 ± 30 

Viskozita při 15 °C mPa.s 550 ± 60 20 ± 5 170 ± 40 

Viskozita při 6 °C mPa.s 995 ± 100 34 ± 7 290 ± 50 

REAKČNÍ DATA 

Výchozí teplota MJ 6 °C 15 °C 25 °C 

Viskozita směsi 
(5 min. po ukončení 
míchání) 

mPa.s 290 ± 50 170 ± 40 150 ± 30 

Dosažení viskozity 
1000 mPa.s v me-
zeře 1 mm 

min 55 – 95 50 – 85 55 – 95 

Doba gelovatění hod 15 ± 2 14,5 ± 1,5 11 ± 1,5 

Stupeň napěnění - cca 1,0 cca 1,0 cca 1,0 

Doba zpracování 

Výchozí teplota MJ 5 °C 18 °C 23 °C 

Doba na zpracování 
1 balení 
(kombinovaný obal 
1 kg) 

min 30 - 40 25 - 35 17 - 27 

MECHANICKÁ DATA 

Parametr MJ Hodnota 

Pevnost v tahu MPa 0,58 ± 0,12 

Tažnost % 192 ± 38 

E-modul MPa 0,20 ± 0,04 

Tvrdost Shore (po 28 d) °Sh A 55 ± 3 
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SLOŽENÍ A VLASTNOSTI 

Složky 

CarboCrackseal H Plus, složka A sestává z hydrofobní 
směsi polyolů a aditiv. CarboCrackseal H Plus, složka B 
je modifikovaný isokyanát. 

Systém 

Reakční směs po injektáži do trhlin v důsledku hydrofobie 
vytlačuje z větší části vodu. Za více než 10 hodin je prys-
kyřice tuhá, konečné vytvrzení trvá několik dní. Vznikne 
trvale pružná polyuretanová pryskyřice. Je-li v injektova-
ném prostředí vlhkost, pryskyřice může lehce napěnit. Pó-
rovitá struktura je však uzavřená a nepropouští vodu. 

Výsledný produkt 

Zreagovaná pryskyřice je elastická a obzvlášť u plošného 
lepení extrémně tažná a předstihuje několikanásobně 
předepsanou minimální tažnost 10 % podle ZTV-ING. 
Společně s nízkou teplotou skelného přechodu (-25 °C) je 
tak zaručena vysoká spolehlivost utěsňujícího účinku. 

ZPRACOVÁNÍ 

Injektáž trhlin (ve smyslu předpisu ZTV-ING) 

Pryskyřičná směs se injektuje do utěsňované trhliny přes 
vývrt osazený pakrem, až do výstupu směsi z kontrolních 
vývrtů. Přitom může být CarboCrackseal H Plus apliko-
ván dvěma různými způsoby: 

- Jednosložková aplikace 

Složky pryskyřice se nejdříve důkladně smíchají v obje-
movém poměru 1 : 1 a následně se čerpají jednosložko-
vým čerpadlem. Je nutné dodržovat dobu zpracovatel-
nosti v závislosti na teplotě okolního prostředí (podrobněji 
viz kapitola Injektáž přes injekční hadice). 

- Dvousložková aplikace 

Složky pryskyřice se dopravují separátně dvousložkovým 
čerpadlem v objemovém poměru 1 : 1 a před injektová-
ním do vývrtu se pomocí statického, opakovaně použitel-
ného směšovače smíchají. Jako směšovač se používá 
výhradně statický směšovač se směšovací trubkou z ne-
rezové oceli, délky 140 mm, pro zařazení 12 statických 
mřížkových plastových směšovačů, nebo speciální smě-
šovač dle ZTV-ING. 

Před zahájením vlastní injektáže musí být zkontrolováno 
správné dávkování čerpadla. 

Pryskyřice je použitelná při rychlosti čerpání (průtoku) 
≥ 0,3 l/min, teplotě prostředí, resp. stavebního prvku mezi 
+5 °C a +30 °C, a teplotě složek > +15 °C. 

Při velkém přítoku tlakové vody z trhliny je nutno před in-
jektáží pryskyřicí CarboCrackseal H Plus provést před-
běžné utěsnění pomocí velmi rychle reagující polyureta-
nové pryskyřice CarboStop U. Injektáž je nutno provádět 
tak dlouho, až přítok vody ustane. Bezprostředně nato se 
aplikuje samostatným pakrem pryskyřice CarboCrackse-
al H Plus.  

K uzavření příliš širokých trhlin je možno použít tmelicí 
hmotu CarboPast H, která vytvrzuje do tvrdého, ale pruž-
ně-plastického materiálu. 

Injektáž přes injekční hadice 

Pro injektáž pracovních spár přes injekční hadice se pou-
žívá výhradně jednosložkové membránové čerpadlo. 

Před zahájením vlastní injektáže je potřeba připravit prys-
kyřici k použití. Složky se odměří v objemových poměrech 
1 : 1 a důkladně se promíchají ve vhodné nádobě, určené 
jen pro tento účel. K tomu je možno použít např. mecha-
nické míchadlo poháněné ruční vrtačkou, nastavenou na 
pomalou rychlost (max. 300 ot./min). Míchání je nutno 
provádět po dobu cca 2 minut, až je dosaženo homogen-
ního vzhledu směsi. 

Následně se směs čerpá jednosložkovým čerpadlem, při 
práci je potřeba dodržovat aplikační předpis pro injekční 
hadice. Je nutné dodržovat dobu zpracovatelnosti v zá-
vislosti na teplotě okolního prostředí. 

Okamžitě po ukončení prací je nutno čerpadlo a použité 
injekční příslušenství propláchnout čistidlem Carbo-
Solv D, aby nedošlo k jejich zalepení v důsledku reakce 
zbytků injekční směsi. 

Doporučení: Optimální teplota zpracování injekčního mé-
dia je v rozmezí 15-30 °C. Proto před zpracováním tem-
perujte obě složky alespoň 12 hodin při teplotě minimálně 
15 °C. Přitom je bezpodmínečně nutné zabránit lokálnímu 
přehřátí, např. na stěnách nádob. 

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 

Dodržujte obecně platné bezpečnostní předpisy a zásady 
pro manipulaci s chemikáliemi. 

Bližší informace jsou uvedeny v příslušných bezpečnost-
ních listech CarboCrackseal H Plus, složka A / Carbo-
Crackseal H Plus, složka B. 

Osoby, pravidelně přicházející do styku s pryskyřicí  
CarboCrackseal H Plus nebo jinými isokyanátovými prys-
kyřicemi, by měly podstupovat preventivní lékařské pro-
hlídky. 

BALENÍ 

  Složka A Složka B 

1 kg 
(kombinovaný obal) 

plech 0,474 kg 0,526 kg 

Kanystr 5 l ocelový 5 kg 5,5 kg 

Kanystr 10 l ocelový 10 kg 11 kg 

Kanystr 20 l ocelový 20 kg 23 kg 

Upozornění: S ohledem na rozdílnou objemovou hmotnost slo-
žek A a B a objemový poměr jejich míchání 1 : 1, jsou složky do-
dávány v baleních s rozdílnou hmotností. 
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SKLADOVÁNÍ A TRVANLIVOST 

Jednotlivé složky musí být skladovány v suchém prostředí 
za teploty v rozmezí 10 – 30 °C. Složky jsou stabilní nej-
méně 6 měsíců od dodání a 12 měsíců od data výroby při 
splnění podmínek skladování. V případě použití pro sa-
nace dopravních staveb je trvanlivost omezena, složky 
jsou stabilní 6 měsíců od data dodání při splnění podmí-
nek skladování. Při použití déle skladovaných produktů 
se doporučuje, aby složky byly před použitím přezkou-
šeny pracovníky společnosti Minova Bohemia. 

Je nutno dbát podmínek skladování – blíže viz bezpeč-
nostní listy. 

ZATŘÍDĚNÍ ODPADŮ A POKYNY  

PRO JEJICH LIKVIDACI 

Veškeré odpady likvidovat v souladu s požadavky zákona 
č. 541/2020 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 

Doporučený způsob zneškodňování odpadních složek: 
složka A (polyol) se smíchá s vodou v poměru 2 : 1 a vy-
tvrdí se složkou B (isokyanát) v poměru 1,5 : 1. 

Odpad Kód Kat. Charakteristika 

Vytvrzený produkt 170604 O 
Izolační materiály neuve-
dené pod čísly 17 06 01 a 
17 06 03 

Nezreagovaná 
složka A 

070215 O 
Odpady přísad neuvedené 
pod číslem 07 02 14 

Nezreagovaná 
složka B 

080501 N Odpadní isokyanáty 

Vyprázdněné obaly 
od složky A 

150104 O Kovové obaly 

Vyprázdněné obaly 
od složky B 

150110 N 

Obaly obsahující zbytky 
nebezpečných látek nebo 
obaly těmito látkami znečiš-
těné 

 
 

Dovozce je zapojen do Systému sdruženého 
plnění povinnosti zpětného odběru a využití 
obalového odpadu společnosti EKO-KOM, a.s. 
pod klientským č. EK-F00020803. 

PROHLÁŠENÍ 

Údaje v tomto technickém listu odpovídají našemu stavu 
vědění a našim zkušenostem k okamžiku vydání, který je 
uveden v zápatí. Stav vědění a zkušeností se dále rozvíjí. 
Dbejte prosím na to, abyste vždy používali aktuální vy-
dání technického listu. 

Popis použití výrobku v tomto technickém listu nemůže 
mít na zřeteli zvláštní podmínky a vztahy, které se proje-
vují v jednotlivých případech. Vyzkoušejte proto tento vý-
robek vždy před užíváním na jeho vhodnost pro konkrétní 
účel použití. 

Použití, zpracování a aplikace našeho výrobku probíhají 
přirozeně mimo naše možnosti kontroly. Podléhají proto 
výhradně Vaší zodpovědnosti, právě tak jako výsledek 
zpracování, jehož bylo dosaženo na základě našich uži-
vatelsky technických informací. 

Žádný údaj v tomto technickém listu nepředstavuje zá-
ruku v právním smyslu. Prohlašujeme, že za výrobek ru-
číme jen v rámci smluvních ujednání vedoucích k jeho 
získání. 

MINOVA BOHEMIA s.r.o. 
Lihovarská 1199/10 
716 00 Ostrava-Radvanice | CZ 

T +420 596 232 801 
E minova.cz@minovaglobal.com 

www.minova.cz 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


