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Intec Injeksjonsslange  
 
FREMGANGSMÅTE 
 
1. Bruksområde  

Frank injeksjonsslange brukes til å tette støpeskjøter i betongkonstruksjoner. 
Horisontale og vertikale støpeskjøter blir sikkert og enkelt tettet. 

 
Må ikke brukes i bevegelige skjøter! 

 
2. Plassering av Frank Injeksjonsslange 
- Monteres, dersom mulig, i senter / midten av støpeskjøten.  

Unntaksvis: ved veldig tykk betongvegg (tykkelse>60 cm) bør injeksjonsslangen 
bli montert omtrent 25 cm fra vannsiden/vanntilløpet. 

- Monter injeksjonsslangen fast i støpeskjøten. 
- lnjeksjonsslangen må sikres mot forskyvning og ”oppflytning”. 
- Injeksjonsslangen må legges i hele støpeskjøtens lengde. 
- Ved bruk av ”snappy” for festing av injeksjonsslangen, må ikke avstanden være 

større enn 15 cm mellom hver ”snappy” festekrampe. 
- Injeksjonsslangen må ikke bli plassert/montert for nær til siden av den 

påfølgende betong- overflaten, forskalingen eller lignende. Dersom dette skjer vil 
injeksjonsmassen strømme ut under injeksjon og det blir ikke mulig å opparbeide 
trykk i slangen. 

- Betongoverdekningen må alltid være mer enn 50 mm. 
- Før kapping av slangen, må punktet sikres med tape for å unngå oppflising av de 

vevde strømpene. (Gjelder Premium) 
- Lengde av injeksjonsslange/sløyfe bør ikke overstige 10 meter. 
- Hver lengde av injeksjonsslange som legges, må overlappe hverandre. 
- Ved krysningspunktet/overlappen, må den ene injeksjonsslangen surres ca. 10 

cm med tape, for å hindre at injeksjonsslangene injiserer hverandre. 
- Det skal brukes et spikerfeste i hver ende av slangen. 
- Spikerfestet bør plasseres over støpeskjøten hvor den blir lett tilgjengelig for 

senere injisering. 
- Det er viktig å posisjonere injeksjonsslangen og spikerfestene riktig når 

forskalingsplanen lages.  
 
3. Oppstart av injeksjonsarbeidet 
- Injeksjon bør gjøres på et senest mulig tidspunkt. Herdingen av betongen bør 

være tilnærmet ferdig og alle byggeplass-bevegelser og ”setninger” samt ”krymp” 
av betongkonstruksjonen bør være minimal. 

- En vanlig regel er 4-ukers ventetid før injisering starter. 
- Noen ganger er injisering ikke nødvendig dersom det ikke finnes vannlekkasje i 

støpeskjøten. Skulle det imidlertid oppstå lekkasje på et senere tidspunkt, kan 
injeksjonsarbeidet utføres omgående. 

- Glem ikke det innvendige trykket som oppstår ved injisering. 
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4. Injeksjonsmasse 
- Bli kjent med gjeldende forskrifter og datablad ved bruk av polyuretan 

injeksjonsmasse. 
- Bruk beskyttelsesklær/verneutstyr (hansker, briller etc.). 
- Rør alltid herder fullstendig sammen med injeksjonsmassen. 
- Herder + base røres omhyggelig. 
- Tilsett ikke vann eller annen væske. 
- Herdetiden for injeksjonsmassen er avhengig av temperaturen. Bearbeidingstiden 

til Intectin er ca 30 minutter ved 20 °C. (se pakningsvedlegg) 
- Minimum betongtemperatur er 8 °C. 
- Vi anbefaler alltid at det brukes vår polyuretan injeksjonsmasse Intectin, som har 

lav viskositet og langvarig elastisitet. 
 
5. Injeksjonspumper 
- Hvilken type injeksjonspumpe som velges er avhengig av hvor mange 

støpeskjøter og antall meter slange som skal injiseres. For større bygg med 
mange støpeskjøter, anbefaler vi at det brukes en 2-komponent elektrisk 
injeksjonspumpe. For middels store konstruksjoner kan l-komponent elektrisk 
injeksjonspumpe benyttes. Ved små konstruksjoner brukes en enkel håndpresse. 
Injeksjonspumpen bør ha et komplett variabelt trykk-system. Trykket skal 
kontrolleres konstant ved hjelp av manometer.  

 
6. Framgangsmåte ved injisering 
- Skru en rundhodet nippel inn i det første spikerfestet. 
- Fyll opp den første sløyfen injeksjonsslange med injeksjonsmasse, inntil massen 

presses ut gjennom det andre spikerfestet som er åpent. (Detter fjerner all 
luft/vann som er inni slangen). 

- Skru deretter inn en rundhodet nippel også i det andre spikerfestet. 
- Injeksjonsslangen er nå tett i begge ender og trykket kan opparbeides. 
- Injiser inn mer injeksjonsmasse med et moderat langvarig trykk. 
- Øk injeksjonstrykket kontrollert fra O til maksimum 80 bar. 
- Langvarig lavt trykk er mer hensiktmessig enn høyt kortvarig trykk. 
- La injeksjonsmassen få tid til å trenge inn i sms riss og sprekker. 
- Vær forsiktig! Bare med en vanlig enkel håndpresse, kan svært høyt trykk 

oppnås. 
- I løpet av injeksjonsmassens bearbeidingstid, pump en gang ekstra eller to.  
- I riss eller sprekker, pump en gang ekstra eller to. 
- Det er ikke absolutt nødvendig for injeksjonsmassen å komme fram på utsiden 

langs støpe skjøten for å oppnå en fullstendig tetting. 
 
7. Forbruk injeksjonsmasse 
- Mengden for å fylle Frank injeksjonsslange er 0,4 kg pr. 10 meters lengde. 
-  Totalt forbruk er normalt cirka 1-kg pr. 10-meter slange. 
-  Kvaliteten og utførelsen på støpeskjøten påvirker forbruket av injeksjonsmasse. 
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8. Rengjøring av utstyr 
-  Brukt utstyr kan rengjøres for videre bruk før injeksjonsmassen har herdet. Det 

brukes da et polyuretan rengjøringsmiddel. 
 
 
Tilleggspunkter for utførelse av injeksjonsarbeid 
 
Injeksjonsarbeidet bør utføres av en tekniker eller en fagmann. Imidlertid kan 
arbeidet også u€f0rec av andre fra byggeplassen etter opplæring. Vi anbefaler vår 
håndpresse med manometer som injeksjonsutstyr. Ved bruk av vår polyuretan 
masse-lntectin, må instruksjoner i våre HMS datablader følges. 


