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İnsan hayatını etkileyen her türlü ortam için, yenilikçi,
çevre dostu ve güvenli ürünler sunarak gelecek nesillere mutlu ve 
huzurlu yaşam sözü veriyor ve sizinle birlikte,

sizin için yılmadan çalışıyoruz.

For any environment that affects human life, we work with you and for you to 

prepare a bright future for generations to come by offering innovative, 

environmentally friendly, and safe products manufactured with utmost attention and 

care by Purin working relentlessly.
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Bir yapıdaki en önemli uygulamalardan biri su yalıtımıdır. Su yalıtımı yapıyı 
su geçirmez veya suya dayanıklı hale getirerek beton yapıların 
dayanıklılığını arttırma işlemidir. Binalarda su yalıtımı, bu yüzeylerden suyun 
geçişini engellemek için temel, çatı, duvar ve diğer yapı elemanlarının 
yüzeylerinde geçirimsiz bir bariyer oluşturmasıdır. Yapılarımızın iç mekanları 
çatıdan bodruma kadar kuru tutulmalıdır. Su sızması böcek istilası, küf ve en 
kötü durumlarda bina arızaları gibi hasarlara yol açabilir. İnşaattan önce 
evin su yalıtımı bu sorunları önleyecektir.

Özellikle binalarda oluşan inşa sonrası su sızıntılarında erken müdahale 
edilmez ise zamanla yapıda korozyona sebep olmakta ve bu da binanın 
dayanıksız hale gelmesine neden olmaktadır. Bu şekilde oluşan sızıntılarda 
enjeksiyon uygulaması yapılır. Bu durum genellikle bina içerisindeki tesisat 
hattından oluşan bir sorundan ya da iyi uygulama yapılmamış su 
yalıtımından kaynaklanabilir.

Binalarda su yalıtımı pozitif yönlüdür ancak enjeksiyon suyun akışının tersi 
yönünden yapılan bir uygulama olduğu için negatif yönlü su izolasyonu 
olarak tanımlanır. Poliüretan (PU) enjeksiyonu, çatlaklardan su sızıntısını 
durdurmak, su hasarının neden olduğu plakalar, beton derzler veya 
duvarlar altındaki boşlukları doldurmak için kullanılan belirli bir teknik için 
kullanılan bir terimdir. Tek bileşenli ve iki bileşenli olarak ikiye ayrılır.

Tek bileşenli ürünlerin kullanımı için ortamda su olması gerekmektedir. 
Özelikle su akan çatılarda, metro ve baraj inşalarında kullanılır. Köpük yapısı 
olarak esnek, orta sert ve sert olarak çeşitleri vardır. Tek bileşenli ürünleri 
anlık olarak akan suyu kesmek için kullanılır. Sonrasında ise kalıcı 
sızdırmazlık için iki bileşenli köpük oluşturmayan ürünler kullanılmalıdır. 
Burada iki bileşenli ürünlerin kullanım nedeni oluşan çatlakta tıpa görevi 
görerek kalıcı sızdırmazlık sağlamasıdır.

İki bileşenli ürünler ise kendi içerisinde ikiye ayrılır. Burada önemli olan 
uygulama alanına göre doğru ürünü seçmektir.

Su olan veya olmayan büyük hacimli boşluklarda köpük oluşturan ürünlerin 
tercih edilmesi maliyet avantajı sağlamaktadır. İki bileşenli köpük 
oluşturmayan ürünler de ayarlanabilir pot (kullanım) süresi ile uygulama tek
bileşenli enjeksiyon makinası ile uygulama yapılabilir.

Ürünlerin uygulaması tek ve iki bileşenli enjeksiyon makineleri ile 
yapılmaktadır. Makinelerin kullanım öncesinde temiz olmasına özen 
gösterilmelidir. Duvarda oluşan çatlaklara uygulama yaparken sadece 
suyun geldiği bölgede delik açılmamalıdır. Duvar üzerinde belirli mesafe de 
delikler açılmalı ve pakerler yerleştirilmelidir. Tek bileşenli ürün uygulaması 
sonrasında kalıcı sızdırmazlık için iki bileşenli ürünün kullanılması önerilir.

Waterproofing is one the most important applications in a building. 

Waterproofing is a process which increases the durability of concrete buildings 

by making the building water repellent or resistant against water. 

Waterproofing in buildings is to form a watertight barrier on the surfaces of the 

construction foundation, roof, walls and the other construction elements in order 

to block water leakage.

Interior places of a building from roof to the basement must be kept dry. Water 

leakage may lead the harms like bug invasion, mold or to the worst like building 

damages. Waterproofing a building during the construction will prevent these 

kind of problems.

If the precautions aren’t taken in time on the water leakage, which occurs after 

the construction, corrosion occurs on the building in time and this will lead the 

building to become weak. On the leakages occurs in that way, injection 

application is applied. This occasion may generally be derived from a problem 

on the building installation or poor waterproofing.

Waterproofing in buildings is positive sided, however since injection is applied 

oppositely to the water flow it is defined as negative side waterproofing. 

Polyurethane (PU) Injection is term used for a specific technique which is used to 

stop water leakage from the cracks, to fill in the cracks on the walls, concrete 

joints and slabs  caused by water damage. PU injections are divided into two 

as one component and two component products.

To use the one component products, there must be water in the environment. It’s 

used especially on the leaking roofs, constructions of metro and dams. It has 

three different versions according to the foam structure as f lexible, semi-rigid 

and rigid. One component products are used to stop the water flow 

immediately. Thereafter, two component non-foaming products are used for 

permanent sealing. The reason for using two component products in this place 

is to endure permanent sealing by acting as a stopper on the cracks.

Two component products, on the other hand, are divided into two. The 

important thing here is choose the suitable product according to the application 

area.

Preferring foaming products in high volume voids, with or without water, 

provides a cost advantage. Two component products can also be applied with 

one component injection machines by expanding pot life.

Application of the products is made with one and two component injection 

machines. It should be taken care of that the machines must be clean before 

using them. When applying on cracks occurred on the walls, the area where the 

water comes out should not only be drilled. Holes should be drilled at a certain 

distance on the wall and packers should be placed. It is suggested that two 

component products should be used after one component products to enable 

permanent sealing.
Enjeksiyon Tipleri

PU Köpük Enjeksiyonu
Silikat Enjeksiyon
Epoksi Enjeksiyon
Akrilat Enjeksiyon

HIS Hibrit Enjeksiyo

İkili Bileşenli Ürünler
Dilatasyon boşlukları

Madenler de oluşan büyük ve küçük hacimli boşluklar
Tek bileşenli ürünlerden sonra 

Zemin stabilizasyonunda

Types of Injections:
PU Foam Injection

Silicate Injection

Epoxy Injection

Acrylate Injection

HIS Hybrid Injection  

Two component products are used in the following areas:
Dilatation joints 

High and low volume voids in mines

After using one component products

Ground stabilizations
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Binaların yapımında, inşa edilen yapının depremden daha az etkilenmesi 
için temelden çatıya kadar belirli noktalara dilatasyon boşlukları bırakılır. Bu 
sayede bina daha az salınım yaparak sarsıntılardan daha az etkilenir. 
Dilatasyon boşlukları genelde binaların otopark ve teras ile birleşim 
noktalarında bırakılır. Dilatasyon boşluklarının yalıtımı çok önemlidir. İyi 
yapılmamış bir su yalıtımı binanın içerisine zamanla su girişine neden 
olacaktır ve bu da yapının zaman içerisinde korozyona uğrayarak zarar 
görmesine neden olur.

Uygulama yapılacak olan ürün betona çok iyi yapışma performansı 
göstermelidir; aynı zamanda da binanın hareketlerinden zarar görmemesi 
için ürünün elastik bir yapıda olması gerekmektedir. Dilatasyon boşluğunda 
çok fazla su var ise tek bileşenli, su yok veya sızıntı şeklinde ise iki bileşenli 
ürünler tercih edilir. Dilatasyon boşluklarında kullanılan ürünlerimiz;

PURINSEAL EN 106: Yanında katalizörü ile sunulan ürünümüz, su akan 
çatlaklarda kullanıldığı gibi su olan dilatasyon boşluklarında akan suyu 
kesmek ve oluşturduğu köpük ile boşluğun dolmasını sağlamak için de 
kullanılır. Bu ürünün tercih edilme nedeni oluşturduğu köpüğün elastik formda 
olmasıdır. Çünkü dilatasyon boşluklarında kullanılacak ürünlerin yukarıda 
belirtildiği gibi elastik olması gerekmektedir.

PURINSEAL EN 401: İki bileşenli olarak dilatasyon sistemleri için 
tasarlanan ürünümüz, elastik yapısı ile binanın deprem anındaki 
hareketlerinden etkilenmez. Dilatasyon boşluklarında bulunan eser 
miktardaki su ile reaksiyona girerek hafif köpük oluşturur ve çeperlerdeki 
beton yapılara istenilen yapışma performansı gösterir.

In the construction of a building, dilatation joints are left at a certain distance 

from base to the roof so that the building is less affected by earthquakes. By this 

way, the building is less affected by the seismic waves by making oscillations. 

Dilatation joints are generally left on the parking lots and junction points with 

terraces of the buildings. Isolation of the dilatation joints is crucial. Poor 

waterproofing will cause water penetration into the building eventually and this 

will cause the building to corrode and damage it over time.  

The product to be applied must show a very good adhesion performance on 

the concrete; at the same time, it must have an elastic structure in order not to be 

damaged by the movements of the building, as well. If there is a lot of water in 

dilatation joints one component products; if there is not or it is like a leakage two 

component products are preferred. Our products used in dilatation joints are as 

followed:

PURINSEAL EN 106: This product, which is offered with its catalyst, is used in 

water flowing cracks, as well as used in dilatation joints to stop water flow and 

to fill the void with its foam. The reason why this product is preferred is that its 

foam is in elastic structure. It’s just because, the products used in dilatation joints 

must have an elastic structure.

PURINSEAL EN 401: This product, which is designed as two component 

product for dilatation systems, is not affected by the movements of the building 

during an earthquake. It produces a little foam by reacting with a trace amount 

of water in dilatation voids and shows the desired adhesion performance to the 

concrete structures. 

Dilatasyon
Boşluklarında
Enjeksiyon

Injection on
Dilatation

Joints

Viskozite (cP, 23ºC)

Viscosity (cP, 23ºC)

Ürün

Product

Karışım Oranı

Mixing Rate 

Yapısı

Structure

Reaksiyon Başlangıcı

Starting of Reaction

Reaksiyon Bitişi

Ending of Reaction

500PURINSEAL EN 106 Use with 10% catalyst

Su ile teması sonrası esnek köpük oluşturur

Creates a very flexible foam after
contact with water

20 sec (sn) 100 sec (sn)

700PURINSEAL EN 401 1 : 1

Susuz ortamda şişme olmaz (Shore 70A)

It does not swell in anhydrous environment
(Shore 70A)

20 sec (sn) 40 sec (sn)
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Viskozite (cP, 23ºC)

Viscosity (cP, 23ºC)

Ürün

Product

Karışım Oranı

Mixing Rate 

Yapısı

Structure

Reaksiyon Başlangıcı

Starting of Reaction

Reaksiyon Bitişi

Ending of Reaction

325PURINSEAL EN 402 1 : 1

Susuz ortamda şişme olmaz (Shore 70D)

It does not swell in anhydrous environment
(Shore 70D)

20 sec (sn) 100 sec (sn)

325PURINSEAL EN 403 1:1

Susuz ortamda kendiliğinden sert köpük oluşturur

Creates rigid foam by itself in
anhydrous environment 

10 sec (sn) 80 sec (sn)

Yeraltındaki suyun akışı nedeniyle zayıf topraklarda belirli boşluklar 
meydana gelir. Bu boşluklar yüzeydeki yapılarda zamanla çökmelere neden 
olabilmektedir. Bu durumu engellemek için alt tabakada oluşan boşluklara 
poliüretan enjeksiyon ürünleri sıkılır ve zemin stabilizasyonun sağlanmasına 
yardımcı olur. Poliüretan malzemeler alt tabakalardaki boşlukları doldurarak 
çökmeleri engelleyecek,  sudan etkilenmeyerek zeminde tekrar boşluklar 
oluşmasına izin vermeyecektir.

Zemin stabilizasyonu; zeminin direncini arttırmak, sahip olduğu direnci 
değişik hava şartlarında korumak ve aynı zamanda değişken yük ve iklim 
şartlarının zararlı etkileri altında uzun zaman dayanacak hale getirilmelerini 
sağlamak amacıyla yapılır. Zeminin alt tabakasına sıkılan enjeksiyon ürünleri 
mekanik direnci arttırarak toprağın çökmesine engel olur.

Bu uygulamada iki bileşenli poliüretan enjeksiyon ürünleri tercih edilir. Tek 
bileşenli ürünlerin reaksiyona girmesi için suya ihtiyaç vardır. Her zemin 
stabilizasyonu yapılacak olan bölgede su olmadığı için tek bileşenli ürünler 
kullanılamaz. İki bileşenli ürünler daha hızlı reaksiyona girerek oluşan 
boşlukları kısa sürede doldurur ve zemin stabilizasyonu sağlanmış olur. 
Zemin stabilizasyonunda kullanılabilecek ürünlerimiz;

PURINSEAL EN 402: İki bileşenli düşük viskoziteli ürünümüz, zeminde 
oluşan küçük hacimli boşluk ya da çatlakları doldurmak için kullanılır. Su ile 
temas ettiğinde hafif köpük oluşturur. İki bileşeli enjeksiyon makinesi ile 
uygulanır. Ancak talepler doğrultusunda ayarlanabilir pot süresi tek bileşenli 
makinede kullanımı uygun hale getirilebilir.

PURINSEAL EN 403: İki bileşenli, düşük viskoziteli ürünümüz zeminde 
oluşan büyük hacimli boşlukları doldurmak için kullanılır. İki bileşen 
karıştırıldığında suya ihtiyaç duymadan reaksiyona girerek köpük oluşturur. 
Büyük hacimli boşlukları doldurmak için bu ürünü tercih etmek maliyet 
avantajı sağlar. İki bileşenli enjeksiyon makinesi ile uygulama yapılır.

Some voids occur because of the flow of underground water in weak soil. 

These voids may cause collapse of the structures on the surface over time. To 

prevent this, polyurethane injections are used in the voids occur on the sub layers 

and enable the ground stabilization.

Ground stabilization is carried out, in order to increase the resistance of the 

ground, to protect this resistance in different weather conditions and also to 

make it durable for a long time under the harmful effects of the weather and 

variable load conditions. The injection products which are applied under the 

ground layer prevent the collapse of the soil by increasing mechanical strength. 

At this application, two component polyurethane injection products are 

preferred. One component products need water to react. One component 

products cannot be used as there is not water in every area where ground 

stabilization is conducted. Two component products fill in the voids in short time 

by quick reaction and ensure ground stabilization. Our products used in ground 

stabilization are as followed:

PURINSEAL EN 402: This two component low viscosity product is used to fill 

in the low volume voids or cracks. When contacts with water it forms little foam. 

It is applied with two component injection machine. However, according to the 

demands, it can also be applied with one component injection machines by 

expanding pot life.

PURINSEAL EN 403: This two component low viscosity product is used to fill 

high volume voids occur on the ground.  When the two components are mixed, 

it forms foam by reacting without any need of water. Preferring this product in 

high volume voids provides a cost advantage. It is applied with two component 

injection machine.

Zemin
Stabilizasyonunda
Enjeksiyon

Ground
Stabilization

Injections
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Viskozite (cP, 23ºC)

Viscosity (cP, 23ºC)

Ürün

Product

Karışım Oranı

Mixing Rate 

Yapısı

Structure

Reaksiyon Başlangıcı

Starting of Reaction

Reaksiyon Bitişi

Ending of Reaction

450PURINSEAL EN 108 Use with 10% catalyst

Su ile teması sonrası sert köpük oluşturur

Creates a rigid foam after contact with water

20 sec (sn) 270 sec (sn)

325PURINSEAL EN 403 1 : 1

Susuz ortamda kendiliğinden sert köpük oluşturur

Creates rigid foam by itself in
anhydrous environment 

10 sec (sn) 80 sec (sn)

325PURINSEAL EN 405 1 : 1

Susuz ortamda %50 oranında köpük oluşturur 
Shore 70D) 

Creates 50% foam in an anhydrous environment 
(Shore 70D) 

40 sec (sn) 120 sec (sn)

Maden kazımı sırasında ya da işlem bittikten sonra su sızıntıları ve çatlaklar 
oluşur. Su sızıntıları kazı sırasında olmuş ise anlık olarak müdahale etmek 
gerekir. Bu uygulamalarda tek bileşenli ürünler kullanılmalıdır. Sonrasında 
kayaçlarda oluşan kılcal çatlaklar veya açıkta kalan büyük hacimli 
boşlukları doldurmak için iki bileşenli ürünler kullanılır.

Uygulama yapılacak olan alana göre ürün seçimi yapılması özellikle kömür 
madenlerinde çok önem taşımaktadır. Kömür 120°C nin üzerinde tutuşmaya 
başlar. Bu nedenle kullanılacak olan ürünlerin reaksiyon ısısı çok önemlidir. 
Burada fenolik, silikat ve poliüretan enjeksiyon tipleri kullanılır. Maden 
uygulamalarında kullanılan ürünlerimiz;

PURINSEAL EN 108: Maden ya da tünel uygulamaların da oluşan 
çatlaklarda su sızıntısı var ise anlık olarak akan suyu kesmek için kullanılır. 
Oluşturduğu sert yapısı ile tünellerde ve madenlerde aynı zamanda 
stabilizasyon sağlar.

PURINSEAL EN 403: Özellikle madenlerde oluşan büyük hacimli 
boşlukları doldurmak için kullanılan bu ürün suya gerek duymadan iki 
bileşen bir araya geldiğinde reaksiyona girerek köpük oluşturur. Uygulama 
iki bileşenli enjeksiyon makinesi ile yapılır.

PURINSEAL EN 405: Madenlerde ve tünellerde oluşan küçük hacimli 
boşlukları ve kılcal çatlakları doldurmak için kullanılır. Özellikle kömür 
madenlerinde kullanılan bu ürün, iki bileşen reaksiyona girdiğinde 
maksimum 100°C ısı oluşturarak kömürün tutuşması riskini ortadan 
kaldırmaktadır. İki bileşenli enjeksiyon makinesi ile uygulama yapılır. 
Çatlaklara uygulama yapıldığında hafif köpük oluşturarak kullanım oranı 
azaltır.

Water leakage and cracks occur during the mining operations or after the 

process is completed. If the water leakage occurs at the time of excavation, it is 

necessary to intervene immediately. One component products must be used in 

those applications. After that, two component products are used to fill in the 

small fissures on the rocks or high volume voids which are exposed. 

Choosing the right product according to the application area is crucial, 

especially in coal mines. Coal catches fire at over 120oC. Therefore, the 

reaction heat of the products to be used is very important. At this point, phenolic, 

silicate and polyurethane injection types are used. Our products used in mining 

application are as followed:

PURINSEAL EN 108: Used if the water leakage occurs at the time of 

excavation to stop the water flow immediately. It also enables ground 

stabilization with its hard structure in tunnels and mines.

PURINSEAL EN 403: This product, which is especially used to fill in high 

volume voids in mines, forms foam without the need for water when the two 

component react by mixing. It is applied with two component injection 

machines. 

PURINSEAL EN 405: Used to fill in the low volume voids and small fissures 

which occur in tunnels and mines. This product, which is used especially in coal 

mines, creates 100oC (max.) heat when the two components react and 

eliminate the risk of catching fire of coal. 

Madenlerde ve
Tünellerde
Enjeksiyon

Injection in
Mines and

Tunnels
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Viskozite (cP, 23ºC)

Viscosity (cP, 23ºC)

Ürün

Product

Karışım Oranı

Mixing Rate 

Yapısı

Structure

Reaksiyon Başlangıcı

Starting of Reaction

Reaksiyon Bitişi

Ending of Reaction

500PURINSEAL EN 105 Use with   5% catalyst

Su ile teması sonrası esnek köpük oluşturur

Creates a flexible foam after contact with water

20 sec (sn) 100 sec (sn)

500PURINSEAL EN 106 Use with 10% catalyst

Su ile teması sonrası çok esnek köpük oluşturur

Creates a very flexible foam after contact
with water

20 sec (sn) 100 sec (sn)

450PURINSEAL EN 108 Use with 10% catalyst

Su ile teması sonrası sert köpük oluşturur

Creates a rigid foam after contact with water

20 sec (sn) 270 sec (sn)

Beton barajlarda genellikle jeolojik stres ve inşaat sonrasında esnek 
olmayan toprak nedeni ile oluşan hareketlerden dolayı çatlaklar meydana 
gelir. Barajlarda oluşan bu çatlaklardan akan suyu kesmek için tek bileşenli 
ürünler kullanılmaktadır.

Barajlardaki sızıntıların ele alınmasında önemli bir husus, barajdan akan 
suyun basıncı ve hacmidir. Büyük bir akış basit bir sızıntıdan farklı bir şekilde 
ele alınmalıdır. Her baraj onarımı prosedürde bir değişiklik gerektirebilirken, 
büyük su akışlarıyla başa çıkmak için genellikle daha hızlı reaktiviteye sahip 
bir enjeksiyon ve yüksek basınçlı bir pompaya ihtiyaç vardır.

Bu uygulamalar genellikle tek bileşenli ürünler tercih edilir. Ortamda çok 
fazla su olduğundan katalizör oranı daha düşük poliüretan enjeksiyonlar 
tercih edilebilir. Barajlarda kullanılan ürünlerimiz;

PURINSEAL EN 105: Baraj uygulamalarında genellikle fazla su 
olduğundan dolayı %5 katalizör ürün akan suyu kesmesi için yeterli olur. Su 
ile karşılaştığı anda hızlı bir şekilde reaksiyona girip çatlağın içerisini 
doldurarak akan suyu kesmektedir.

PURINSEAL EN 106: Daha az su olan ya da çok su akan yerlerde 
uygulaması yapılabilir. Su ile temas ettiği anda köpük oluşturarak baraj 
duvarında oluşan çatlağı kapatıp su akıntısını durdurur.

PURINSEAL EN 108: Daha yoğun bir köpük yapısı ve yapışma istenilen 
yerlerde kullanılır. Yüksek viskozitesi nedeniyle daha basınçlı bir enjeksiyon 
makinesi ile uygulaması yapılır.

Generally some cracks occur on concrete dams because of the movements of 

the ground caused by weak soil after the construction and geological stress. 

One component products are used to stop the water flow through the cracks 

occurs on dams. 

Another important issue about water leakage on dams is the stress and volume 

of the water flows from the cracks. A large water flow should be handled 

differently from a simple leakage. While every dam repair may require a 

change in procedure, an injection with a faster reactivity and a high pressure 

pump are generally needed to handle with large water flows.

One component products are generally preferred for these applications. Since 

there is a lot of water in the area, polyurethanes injections with low catalyst 

could be preferred. Our products used in dams are as followed:

PURINSEAL EN 105: Since there is a lot of water in dam applications, 5% 

catalyst will be enough to stop the water flow. When it encounters with water, 

this product fills the cracks and stops the water with a fast reaction. 

PURINSEAL EN 106: Can be applied in the areas where there is less or a lot 

of water. When it encounters with water flow, this product closes the crack on 

the dam wall by creating foam.

PURINSEAL EN 108: Used where thicker foam structure and adhesion is 

needed. It’s applied with a higher pressure injection machine because of its high 

viscosity.  

Barajlarda
Enjeksiyon

Injections in
Dams
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Çatlak enjeksiyonu, yapılarda oluşan hem yatay hem de düşey beton 
yüzeylerdeki çatlakları onarım işlemidir. Beton çatlaklarının çoğu büzülme, 
ısı, yanlış derz yerleştirmeleri, aşırı gerilme – yükleme koşulları ve dış 
etkenlerin neden olduğu hareketlere bağlıdır. İçinden su akan çatlaklar 
zamanla binalarda korozyona neden olmaktadır. Bu da binayı dayanıksız 
hale getirmektedir.

Beton çatlaklarının onarımı, çatlağın genişliğine, derinliğine ve uzunluğuna 
bağlı olarak kullanılacak doğru enjeksiyon reçinesi ile yapılır. Burada 
genellikle tek bileşenli enjeksiyon ürünleri kullanılır. Ayrıca, isteğe bağlı 
olarak kalıcı sızdırmazlık sağlamak için tek bileşenli ürünlerin arkasından iki 
bileşenli ürünler de kullanılabilir.

Ürün seçimi kullanılacak enjeksiyon makinesine ve çatlağın boyutuna bağlı 
olarak değişiklik gösterir. Kılcal çatlaklarda ürünün daha iyi ilerleyebilmesi 
için düşük viskoziteli ürünler kullanılmaktadır. Hareketli olan bölgelerde 
bulunan çatlaklarda ise genellikle elastik köpük yapılı ürünler kullanılır. 
Kullanılan enjeksiyonun makine basıncı yüksek ise geniş çatlaklarda yüksek 
viskozite ürünler kullanılabilir. Bu sayede daha yoğun ve daha sıkı gözenek 
yapılı köpükler oluşur ve daha başarılı su sızdırmazlığı sağlanır.

Çatlaklara uygulama yaparken tek bileşenli ürünlerin arkasından iki bileşenli 
ürünlerin kullanılması, çatlak içerisinde kalıcı sızdırmazlık sağlamak için 
önemlidir. İlk verilen tek bileşenli ürünler çatlak içerisinde bulunan suyun 
anlık olarak kesilmesini sağlayıp çatlağı doldurur ancak içerideki su 
miktarına bağlı olarak köpüğün gözenek yapısı çok sıkı olmayabilir. 
Sonrasından verilen iki bileşenli ürünler nem olmayan ortamlarda köpük 
oluşturmadığından ya da hafif köpük oluşturduğundan dolayı delikte tıpa 
görevi görürler. Kalıcı sızdırmazlık sağlanmış olur.

Tek bileşenli ürünler tek bileşenli enjeksiyon makinesi ile uygulanır. İki 
bileşenli ürünler ise iki bileşenli enjeksiyon makinesinde veya pot süresi 
(kullanım süresi) uzatılarak tek bileşenli makine ile de uygulanabilir. Çatlak 
enjeksiyonunda suyu kesmek için tüm tek bileşenli ürünler kullanılabilir ve 
sonrasında PURINSEAL EN 401 veya PURINSEAL EN 404 ürünü 
kullanılır.

PURINSEAL EN 105: Çok su akan çatlaklarda, elastik yapılı köpük 
istenilen yerlerde kullanılır.

PURINSEAL EN 106: Su akan çatlaklarda elastik yapılı köpük oluşturan 
yerlerde kullanılır.

PURINSEAL EN 108: Su akan çatlaklarda yüksek basınçlı enjeksiyon 
makinesi kullanıldığında sert köpük istenilen yerlerde kullanılır.

PURINSEAL EN 112: Su akan kılcal çatlaklarda sert köpük istenilen 
yerlerde suyu kesmek için kullanılır.

PURINSEAL EN 113: Su akan kılcal çatlaklarda daha elastik köpük 
istenilen yerlerde suyu kesmek için kullanılır.

PURINSEAL EN 401: Su akan çatlaklarda tek bileşenli ürünlerin arkasında 
kalıcı sızdırmazlık sağlamak için tıpa olarak kullanılır.

PURINSEAL EN 404: Su akan çatlaklarda düşük viskozite istenilen 
noktalarda suyu kesmek için kullanılır. İki bileşenli enjeksiyon makinesi ile 
uygulama yapılır.

Crack injection is the repair of the cracks occur both in horizontal and vertical 

surfaces in constructions. The most of the concrete cracks occur due to 

contraction, temperature, misapplied joints, stress – loading conditions and the 

movements caused by external factors. Cracks where water flows through 

cause corrosion over time. This makes the building weak.

The repair of cracks in concrete is done by a correct injection resin used 

according to the width, depth and length of the crack. One component injection 

products are generally used in crack repair. Furthermore, two component 

products can also be used after using one component products to ensure 

permanent sealing.

The choice of the product differs according to the dimension of the crack and the 

injection machine to be used. Low viscosity products are used for its better 

penetration into the small fissures. Products with elastic foam structure are 

generally used in cracks occur in the areas where there are seismic waves.  If a 

high pressure machine is used, high viscosity injections can be used in wide 

cracks. Thus, denser and closed-celled foam is formed and more successful 

water sealing is ensured.

It is important using two component products after using one component 

products to ensure permanent sealing in cracks. First, one component products 

are used to stop the water instantly and fill in the cracks, however, the structure 

of the foam may not be closed-celled depending on the water amount in the 

crack. Two component products used afterwards, act as a stopper as they form 

a little or none foam in areas without water. Thus, permanent sealing is ensured.

One component products are applied with one component injection machines. 

Two component products are applied with two component injection machines 

and can also be applied with one component injection machines by expanding 

pot life. All one component products can be used to stop water in crack 

injections, and afterwards PURINSEAL EN 401 or PURINSEAL EN 404 is 

used.

PURINSEAL EN 105: Used in cracks where a lot of water flows and elastic 

structured foam is desired.

PURINSEAL EN 106: Used in cracks where water flows and elastic 

structured foam is desired.

PURINSEAL EN 108: Used when high pressure injection machine is used in 

water flowing cracks and rigid-structured foam is desired.

PURINSEAL EN 112: Used to stop the water flow in small fissures and where 

rigid-structured foam is desired.

PURINSEAL EN 113: Used to stop the water flow in small fissures and where 

more elastic structured foam is desired.

PURINSEAL EN 401: Used as stopper to ensure permanent sealing in water 

flowing cracks after using one component products.

PURINSEAL EN 404: Used to stop the water in water flowing cracks where 

low viscosity is desired. It’s applied with two component injection machine. 

Çatlaklarda
Enjeksiyon

Injections in
Cracks
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Viskozite (cP, 23ºC)

Viscosity (cP, 23ºC)

Ürün

Product

Karışım Oranı

Mixing Rate 

Yapısı

Structure

Reaksiyon Başlangıcı

Starting of Reaction

Reaksiyon Bitişi

Ending of Reaction

500PURINSEAL EN 105 Use with   5% catalyst

Su ile teması sonrası esnek köpük oluşturur

Creates a flexible foam after contact with water

20 sec (sn) 100 sec (sn)

500PURINSEAL EN 106 Use with 10% catalyst

Su ile teması sonrası çok esnek köpük oluşturur

Creates a very flexible foam after contact
with water

20 sec (sn) 100 sec (sn)

450PURINSEAL EN 108 Use with 10% catalyst

Su ile teması sonrası sert köpük oluşturur

Creates a rigid foam after contact with water

20 sec (sn) 270 sec (sn)

800PURINSEAL EN 111 Use with 10% catalyst

Su ile teması sonrası sert köpük oluşturur

Creates a rigid foam after contact with water

20 sec (sn) 100 sec (sn)

96PURINSEAL EN 112 Use with 10% catalyst

Su ile teması sonrası sert köpük oluşturur

Creates a rigid foam after contact with water

10 sec (sn) 90 sec (sn)

150PURINSEAL EN 113 Use with 10% catalyst

Su ile teması sonrası esnek köpük oluşturur

Creates a flexible foam after contact with water

10 sec (sn) 60 sec (sn)

700PURINSEAL EN 401 1 : 1

Susuz ortamda şişme olmaz (Shore 70A)

It does not swell in anhydrous environment
(Shore 70A)

20 sec (sn) 40 sec (sn)

325PURINSEAL EN 404 1 : 1

Su ile temasında sert köpük oluşturur

Creates a rigid foam in contact with water

20 sec (sn) 100 sec (sn)
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Viskozite (cP, 23ºC)

Viscosity (cP, 23ºC)

Ürün

Product

Karışım Oranı

Mixing Rate 

Yapısı

Structure

Reaksiyon Başlangıcı

Starting of Reaction

Reaksiyon Bitişi

Ending of Reaction

500PURINSEAL EN 105 Use with   5% catalyst

Su ile teması sonrası esnek köpük oluşturur

Creates a flexible foam after contact with water

20 sec (sn) 100 sec (sn)

500PURINSEAL EN 106 Use with 10% catalyst

Su ile teması sonrası çok esnek köpük oluşturur

Creates a very flexible foam after contact
with water

20 sec (sn) 100 sec (sn)

450PURINSEAL EN 108 Use with 10% catalyst

Su ile teması sonrası sert köpük oluşturur

Creates a rigid foam after contact with water

20 sec (sn) 270 sec (sn)

800PURINSEAL EN 111 Use with 10% catalyst

Su ile teması sonrası sert köpük oluşturur

Creates a rigid foam after contact with water

20 sec (sn) 100 sec (sn)

96PURINSEAL EN 112 Use with 10% catalyst

Su ile teması sonrası sert köpük oluşturur

Creates a rigid foam after contact with water

10 sec (sn) 90 sec (sn)

150PURINSEAL EN 113 Use with 10% catalyst

Su ile teması sonrası esnek köpük oluşturur

Creates a flexible foam after contact with water

10 sec (sn) 60 sec (sn)

700PURINSEAL EN 401 1 : 1

Susuz ortamda şişme olmaz (Shore 70A)

It does not swell in anhydrous environment
(Shore 70A)

20 sec (sn) 40 sec (sn)

325PURINSEAL EN 402 1 : 1

Susuz ortamda şişme olmaz (Shore 70D)

It does not swell in anhydrous environment
(Shore 70D)

20 sec (sn) 100 sec (sn)

325PURINSEAL EN 403 1 : 1

Susuz ortamda kendiliğinden sert köpük oluşturur

Creates rigid foam by itself in anhydrous
environment 

10 sec (sn) 80 sec (sn)

325PURINSEAL EN 404 1 : 1

Su ile temasında sert köpük oluşturur

Creates a rigid foam in contact with water

20 sec (sn) 100 sec (sn)

325PURINSEAL EN 405 1 : 1

Susuz ortamda %50 oranında köpük oluşturur
(Shore 70D) 

Susuz ortamda %50 oranında köpük oluşturur
(Shore 70D) 

40 sec (sn) 120 sec (sn)

Enjeksiyon
Ürün Tablosu

Injection
Products Table
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ate
P o l y u r e t h a n e  R e s i n

coat
P o l y u r e t h a n e  C o a t i n g

adhe
P o l y u r e t h a n e  A d h e s i v e

seal
P o l y u r e t h a n e  S e a l a n t

elas
P o l y u r e t h a n e  E l a s t o m e r
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