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INJEKTION MED CEMENTSUSPENSION 
 
 

Henvisning: 
Denne vejledning er et supplement til brochuren for PAGEL Cementsuspension ZS10. 
Vedrørende den generelle teknik ved injektion henvises til vejledningen ”Injektion af revner”. 

Forberedelse: 
Fastlæggelse af revnens beskaffenhed (revne art, forløb, bredde, breddeændring, årsag og tilstand). 

Underlag: 
Revnekanter og overflade renses for løse og vedhæftningshæmmende dele. 

Pakninger: 
Afhængig af opgaven vælges der normalt klæbepakninger eller skruepakninger. 
Pakningerne placeres jf. ZTV-RISS eller gældende beskrivelse. 
Pakninger forsynes med afspærringsmulighed (ventiler) så materialet ikke flyder tilbage. 

Til specielle opgaver hvor der kun kræves et lille tryk kan der med fordel bruges injektionsrør. 

Forsegling: 
Med klæbestrimmel afgrænses et forseglingsområde med ca. 5 cm på begge sider af revnen. Inden 
injektionen forsegles dette område med f.eks. PAGEL Plastisk lynmørtel VB3p. 
Det kan anbefales at have en lynmørtel klar, i tilfælde af lækager.  
Til forsegling af revner i murværk benyttes et ca. 5 mm tykt lag PAGEL Spartelmasse MS05.  
Stenreder forsegles f.eks. med KÖSTER Vandstop, KÖSTER NB Tætningssvumme I grå eller 
PAGEL Spartelmasse MS05. 

Forarbejde: 
Revnegennemgang kan afprøves med vand, hvorved der samtidig sker en forvanding af revnesiderne. 
Der kan eventuelt anvendes trykluft i stedet for vand.  

Blanding: 
Brug et tvangsblandejern i en langsomt roterende boremaskine. Under langsom omrøring tilsættes den 
foreskrevne vandmængde og der blandes indtil massen er homogen. 
Herefter blandes cementsuspensionen i 8-10 minutter med en kolloidblander. Denne proces aktiverer 
de specielle hjælpestoffer, der gør det muligt at injicere i de fineste revner i hele forarbejdningstiden. 
Til visse almindelige fyldningsopgaver kan blanding med kolloidblanderen udelades, såfremt der i 
stedet blandes med fuld hastighed (> 3.000 o/min) med boremaskinen. Små portioner kan blandes med 
en stavblender.  
Cementsuspensionen hældes igennem en finmasket (evt. husholdnings-) sigte inden brug. 

Injektion: 
ZS10 kan injiceres ved lavt eller højt tryk. Almindeligvis sker injektion i beton ved et tryk på 2-3 bar 
(i fugtige revnesider) og ved 3-6 bar (tørre revnesider). Der benyttes en håndpumpe eller en dertil 
egnet mekanisk pumpe. Slangen der tilfører materiale forsynes med en kobling, som passer til injek-
tionspakningerne. Slangen kobles på den nederste (eller den yderste) paknings nippel og injektionen 
påbegyndes med et langsomt stigende tryk. Så snart cementen kommer ud af den næste pakning, 
sættes niplen i her og koblingen flyttes. Processen gentages fra pakning til pakning til materialet 
kommer ud af øverste (eller yderste) pakning. En yderligere injektion kan være nødvendig, og kan 
gennemføres efter 60-90 minutter, afhængigt af temperatur. 

Efterarbejde: 
Maskiner, tilbehør og slanger skal hurtigst muligt rengøres med vand, også ved længere pauser. 
Pakninger og forsegling fjernes efter 48 timer. Pakningshuller og reparationsområdet spartles med 
PAGEL Spartelmasse MS05. 
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