
Injektážní pumpy a příslušenství
Injektážní systém

WEBAC® IP 2K-F1

Oblast použití
Injektážní pumpa určená 
pro aplikaci polyakry-
látových injektážních 
gelů WEBAC®240 a 
WEBAC®250

Charakteristika

•	 Vzduchové dvousložkové pístové 
vysokotlaké injektážní čerpadlo 

•	 Plynulé dávkování 

•	 Mísící poměr 1:1 

•	 Vysoká přesnost dávkování

•	 Samostatný proplachovací okruh

•	 Kompaktní konstrukce

•	 Čerpadlo, mísící ústrojí a injektážní 
díly jsu vyrobeny z nerezové oceli

Další informace

•	 Prospekty WEBAC®

 Detailní informace o použití materiá-
lů WEBAC® naleznete v konkrétních 
technických listech.

•	 Ostatní:
 dodržujte laskavě obecně uznávaná 

pravidla a předpisy pro konkrétní 
účel použití.

•	 Detailní návod k použití je součástí 
dodávky.

Popis systému
Injektážní pumpa WEBAC®IP 2K-F1 funguje na principu dvou samostatných 
pístů, které jsou poháněny stlačeným vzduchem. K provozu pumpy je nutné zajistit 
přísun minimálně 200 - 400 l/min stlačeného vzduchu.

Čerpadlo dopravuje jednotlivé složky injektážního materiálu odděleně až do 
směšovací hlavice, kde dojde k jejich smísení a vzniku výsledné injektážní kompo-
zice. Pronikání injektážní směsi zpět do plnících hadic je zamezeno zpětnými ven-
tily umístěnými přes směšovačem. Tím je v průběhu práce stroje zajištěna ochrana 
hadic a čerpadla před nechtěným ucpáním reagující směsí. Pumpa má zabudo-
vaný samostatný čistící okruh umožňující při každém přerušení práce okamžitý a 
spolehlivý průplach mísící komory.

Všechna práva vyhrazena společností WEBAC® Chemie GmbH, Fahrenberg 22, 22885 Barsbüttel near Hamburg, Německo.
Bez předchozího písemného souhlasu WEBAC® Chemie GmbH je zakázána jakákoli další publikace, přetištění nebo distribuce tohoto dokumentu nebo jakékoli jeho části.



Injektážní pumpy a příslušenství
Injektážní systém

WEBAC® IP 2K-F1

Čištění

Po ukončení práce pumpu vždy 
vyčistěte vodou. Při každém přeru-
šení injektáže je nutné proplachovat 
mísící ústrojí injektážní hlavice. Bližší 
informace o způsobu čištění nalezne-
te v návodu na použití stroje, případ-
ně v technických listech jednotlivých 
injektážních materiálů.

Čištění

Pumpa nesmí nikdy pracovat 
"na sucho." To znamená, že musí být 
naplněna injektážní látkou nebo 
vodou!

Dodávka obsahuje

•	 Injektážní vysokotlaké pístové 
čerpadlo včetně vysokotlakého 
čerpadla pro čistící okruh, regulační 
techniky a manometru.

•	 3 nasávací hadice pro složky A/B a 
čistící prostředek, délka 1,5 m.

•	 3 vysokotlaké injektážní hadice pro 
složky A/B a čistidlo, délka 5,0 m.

•	 1 speciální směšovací hlavici včetně 
zpětných ventilů a samostatného 
průplachu.

•	 1 injektážní koncovou hadici se 
sklíčídlovou nebo násuvnou spojkou.

 Technická data
 Celková hmotnost cca 47 kg

 Mísící poměr 1:1

 Potřeba stl. vzduchu (6 bar) 200 - 400 l / min

 Vstupní tlak vzduchu max. 8 bar

 Převodový poměr 25:1

 Pracovní tlak max. 200 bar

 Výkon cca 8 l / min
 bez protitlaku (míšení 1:1) 

 Výkon  80 cm3

 jednoho pístu

 Délka injektážních hadic 5 m

®

Informace obsažené v tomto technickém listě vychází z našich zkušeností a úrovně technických znalostí získaných ze zkušebních 
laboratoří a bibliografie. Poskytnuté informace mají informativní charakter a mohou být v závislosti na vývoji materiálů a technologií 
pozměněny. Neručíme za jakékoliv použití těchto informací k jiným účelům, než je specifikováno, jestliže nebylo předem schváleno 
společností Webac Chemie GmbH nebo Amteko, spol s r.o.  Konzultace poskytované našimi pracovníky mají pouze doporučující 
charakter. Vzhledem k tomu, že nám nejsou předem známy všechny okolní podmínky, doporučujeme před použitím v konkrétních 
konstrukcích provést zkušební aplikaci, kterou bude potvrzena nebo vyvrácena možnost použití daného materiálu nebo řešení. 
Naše záruka se vztahuje na kvalitu výrobků a ne na jejich aplikaci mimo naši kontrolu.

WEBAC®
 Chemie GmbH 

Fahrenberg 22	•	22885 Barsbüttel bei Hamburg
Tel:+49 (0)40 670 57-0	•	Fax:+49 (0)40 670 32 27 

www.webac.de •	info@webac.de
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Oficiální zástupce v České republice

AMTEKO® international, s.r.o.

  Tel.: (+420) 222 366 885, (+420) 774 215 517
www.amteko.cz •	info@amteko.cz


