
Grouttech 4180 N
Résine d’injection époxy

Grouttech® 07/222.0308EP Résine d’injection

aux parois et dans le fond. Après avoir 
mélangé le produit, le transvaser dans le 
réservoir de la pompe à injection et le 
couler/injecter dans le délai d’exécution.

Mise en œuvre

Imprégnation de fissures/obturation:
Une fois préparé, appliquer le produit 
sur le support en l’enduisant, roulant ou 
à l’aide d’une raclette/brosse en caout-
chouc. Veiller à appliquer le produit en 
une couche d’une épaisseur uniforme, 
sans formation de flaques à la surface. 
En fonction de la porosité/force aspira-
trice du surface, appliquer le Grouttech 
4180 N en une ou plusieurs couches.
Pour le colmatage/remplissage de fines 
fissures, verser de petites quantités 
de Grouttech 4180 N dans la fissure. 
Les parties où le Grouttech 4180 N 
s’enfonce dans la fissure, continuer le 
remplissage jusqu’à saturation.

Injection:
Injecter le Grouttech 4180 N avec une 
pompe monocomposant. Veiller à ne 
pomper que de la résine pure, sans la 
présence de résidus de produit nettoyant 
ou autres substances.
La température ambiante et celle de 
la construction doivent se situer à au 
moins 5°C.
Avant de commencer les travaux 
d’injection, les injecteurs et la substance 
de remplissage éventuellement appli-
quée sur la surface fissurée, doivent être 
testées en ce qui concerne leur foncti-
onnalité. Cela peut se faire moyennant 
l’insufflation d’air sec et exempt d’huile.
La pression d’injection doit être réglée 
en fonction de la construction. Le 
procédé d’injection doit être commencé 
aux injecteurs situés au plus bas. Lors 
de fissures horizontales, commencer 
d’un côté et remplir ensuite la fissure à 
partir de ce côté-là. Cela afin d’éviter 
l’inclusion d’air.
Lors de l’injection du dernier injecteur, 
seul de la résine pure doit sortir de la 
purge d’air.

Les caractéristiques du Grouttech 4180 N en font un excellent produit 
pour le colmatage et la stabilisation de matériaux et d’éléments de 
construction poreux, par exemple pour des mortiers, des enduits, du 
béton, des chapes ciment et des matériaux en bois.
Les domaines d’application possibles sont:
• L’injection des fissures et craquelures les plus fines
• Le collage d’éléments pour des monuments (classés)
• L’imprégnation de porteurs et de supports dans la restauration
• L’imprégnation à de grandes profondeurs et stabilisation d’éléments 
 en bois vermoulu
• L’imprégnation de fissures comme alternative à l’application d’un  
 produit avec un pinceau
•	 Armature de bois

Type de produit

• Viscosité extrêmement basse
• Parfaite humidification et pénétration dans des supports poreux
• Renforcement mécanique de matériaux de construction mal cohérents 
 et/ou poreux
• Sans solvants

Propriétés

Le Grouttech 4180 N est incolore et transparent, sa durée d’exécution (1 
litre) se situe à ± 40 minutes lors d’une température de 20°C. Après avoir 
mélangé les composants A et B, le durcissement (ne colle plus) se produit, 
lors d’une temperature de 20°C, dans les ± 24 - 72 heures (selon l’épaisseur 
de couche).
Le Grouttech 4180 N est une résine d’injection d’une viscosité extrêmement 
basse ayant une longue durée d’exécution et des caractéristiques mécani-
ques de pointe.

Mélanger

Le volume du conditionnement du Grouttech 4180 N correspond au rapport 
de mélange de 2 : 1 unités de volume. Dans le cas où on ne préparerait pas 
un set complet, il est possible de mesurer une partie du volume dans des 
gobelets gradués.
Pour la préparation du Grouttech 4180 N, transvaser les deux composants 
dans un cuvier à mélange (attention aux résidus dans l’emballage) et les 
mélanger de manière homogène. Afin d’obtenir un mélange homogène, il 
faut brasser le tout pendant au moins 3 minutes à une basse fréquence de 
rotation (au maximum 300 tours par minute) tout en évitant l’entrée de 
bulles d’air. Veiller également aux résidus du produit qui s’adhèrent

Domaines d’application
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Scheurimpregnering/verzegeling:
Het aangemaakte materiaal door middel
van strijken, rollen of met een rubberen
trekker/wisser op de ondergrond
aanbrengen. Zorg ervoor dat het materi-
aal in een gelijkmatige laag aangebracht
wordt, zonder plasvorming op het
oppervlak. Afhankelijk van de poro-
siteit/zuigkracht van het oppervlak de
Grouttech 4180 in een of meerdere
lagen aanbrengen.
Voor het sluiten/vullen van fijne scheu-
ren de Grouttech 4180 in kleine
hoeveelheden in de scheur gieten. Delen
waar de Grouttech 4180 wegzakt in de
scheur blijven volgieten totdat er verza-
diging is opgetreden.

Injecteren:
Grouttech 4180 injecteren met een 1-
componentenpomp. Zorg ervoor dat het
zuivere hars verpompt wordt, zonder
resten van reinigingsmiddelen of andere
stoffen.
De omgevings- en constructietempera-
tuur moet tenminste 8°C bedragen.
Voordat begonnen wordt met de injec-
tiewerkzaamheden moeten de aange-
brachte pakkers en de eventueel aange-
brachte spachtelmassa op het scheurop-
pervlak getest worden op functionaliteit.
Dit kan gedaan worden d.m.v. het inbla-
zen van droge en olie-vrije lucht.
De druk waarmee geïnjecteerd wordt
afstemmen op de constructie. Het injec-
tieproces dient gestart te worden bij de
laagst gelegen pakkers. Bij horizontale
scheuren aan 1 zijde beginnen en
vervolgens de scheur vanaf die zijde
volpompen. Dit om luchtinsluiting te
voorkomen.
Bij het injecteren van de laatste pakker
moet zuiver hars uit de ontluchtings-
opening stromen.
Binnen de geleringsfase van het materi-
aal (tot ongeveer 30 minuten na het
einde van de verwerkingstijd) een na-
injectie uitvoeren.
Doordat een electrische pomp warmte
produceert, kan de verwerkingstijd van
het materiaal verkort worden. 

Grouttech 4180 wordt door de optimale penetratie-eigenschappen
toegepast voor het afdichten en stabiliseren van poreuze bouwstoffen
en bouwdelen, zoals bijvoorbeeld mortels, pleistermaterialen, beton,
cementdekvloeren en houten materialen.
Mogelijke toepassingsgebieden zijn:
• Injecteren van de meest fijne scheuren en haarscheurtjes
• Verlijmen van elementen bij (beschermde) monumenten
• Impregneren van dragers en onderlagen in de restauratie
• Impregneren op grote diepte en stabiliseren van vermolmde hout-

elementen
• Scheurimpregnering, als alternatief op het aanbrengen van materiaal 

met een kwast

Type materiaal

• extreem laagvisceus
• uitstekende bevochtiging en penetratie in poreuze ondergronden
• mechanische versteviging van slecht samenhangende, poreuze bouw-

materialen
• oplosmiddelvrij

Materiaaleigenschappen

Grouttech 4180 is kleurloos en transparant. De verwerkingstijd van 1 liter
aangemaakt materiaal bedraagt bij 20°C ± 40 minuten. Na het mengen van
de componenten A en B is het materiaal bij 20°C na ± 24 – 72 uur (afhan-
kelijk van de laagdikte) kleefvrij.
Grouttech 4180 is een extreem laagviskeus impregneer- en injectiehars met
een lange verwerkingstijd en hoogwaardige mechanische eigenschappen.

M e n g e n

De verpakkingsgrootte van de Grouttech 4180 is afgestemd op de mengver-
houding van 3 : 1 volumedelen. Wanneer geen complete set wordt aange-
maakt is het mogelijk om een deel hiervan in maatbekers af te meten.
Voor het aanmaken van de Grouttech 4180 beide componenten in een
mengvat gieten (let op restanten in de verpakking) en deze homogeen
mengen. Voor een homogene menging moet tenminste 3 minuten met een
laag toerental (maximaal 300 omwentelingen per minuut), zonder luchtin-
sluiting worden gemengd. Let daarbij op het materiaal dat zich tegen de
wand en op de bodem bevindt.
Na het mengen het materiaal overgieten in de voorraadbeker van de injec-
tiepomp en binnen de verwerkingstijd gieten/injecteren.
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materialen
• oplosmiddelvrij

Materiaaleigenschappen

Grouttech 4180 is kleurloos en transparant. De verwerkingstijd van 1 liter
aangemaakt materiaal bedraagt bij 20°C ± 40 minuten. Na het mengen van
de componenten A en B is het materiaal bij 20°C na ± 24 – 72 uur (afhan-
kelijk van de laagdikte) kleefvrij.
Grouttech 4180 is een extreem laagviskeus impregneer- en injectiehars met
een lange verwerkingstijd en hoogwaardige mechanische eigenschappen.

M e n g e n

De verpakkingsgrootte van de Grouttech 4180 is afgestemd op de mengver-
houding van 3 : 1 volumedelen. Wanneer geen complete set wordt aange-
maakt is het mogelijk om een deel hiervan in maatbekers af te meten.
Voor het aanmaken van de Grouttech 4180 beide componenten in een
mengvat gieten (let op restanten in de verpakking) en deze homogeen
mengen. Voor een homogene menging moet tenminste 3 minuten met een
laag toerental (maximaal 300 omwentelingen per minuut), zonder luchtin-
sluiting worden gemengd. Let daarbij op het materiaal dat zich tegen de
wand en op de bodem bevindt.
Na het mengen het materiaal overgieten in de voorraadbeker van de injec-
tiepomp en binnen de verwerkingstijd gieten/injecteren.

To e p a s s i n g s g e b i e d e n
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Grouttech 4180 N
Résine d’injection époxy

Grouttech®07/22 2.0308F EP Résine d’injection

Dans la phase de gélification du produit 
(jusqu’à environ 30 minutes après la fin 
de la durée d’exécution) procéder à une 
réinjection.
Du fait de la chaleur produite par la 
pompe, la durée d’exécution du produit 
peut être réduite. Dès que le produit 
chauffe dans le réservoir de la pompe, 
il faut immédiatement l’enlever et faire 
tourner la pompe à vide.

Finition

Le pontage peut être cassé et éliminé 
après durcissement complet de la résine 
injectée (soit 24 h env. après l’injection 
sous pression). On peut alors reprofiler 
la surface.

Nettoyage

En cas d’interruption prolongée et à la 
fin des travaux, nettoyer soigneusement 
le matériel avec le Grouttech Nettoyant 
A. Utiliser éventuellement le Grouttech 
Nettoyant B pour dissoudre les résidus 
de produit durci (mais pas pour rincer 
les pompes !). Veiller à une bonne aera-
tion des locaux pendant le nettoyage 
du matériel. Si les pompes ne doivent 
pas servir pendant un certain temps, 
les protéger avec l’agent de Grouttech 
Conservateur.

Mesures de précaution

Lors de la mise en œuvre de la résine 
Grouttech 4120 P, se conformer aux règles 
de sécurité au travail du secteur profes-
sionnel et aux prescription de sécurité CE 
du fabricant. Les prescriptions de sécurité 
CE du fabricant doivent être présentes sur 
le lieu de travail.
Des vêtements de protection et des gants 
et des lunettes de sécurité doivent être 
porteés au cours de la mise en œuvre de la 
résine Grouttech 4120 P et du nettoyage 
du matériel.
Il est recommandé d’utiliser une crème de 
protection de la peau. 
En cas de contact avec la peau, la laver 
à l’eau et au savon et rincer abondam-

ment. En cas de projection dans les yeux, rincer immédiatement à l’eau (de 
préférence avec une douche oculaire) et consulter un médecin sans délai. Le 
matériau ne doit pas parvenir dans les égouts et ne doit pas pénétrer dans le 
sol en état non mélangé.

Stockage

Stocker la résine Grouttech 4180 N entre 8 et 25°C, à l’abri de l’humidité et 
dans les emballages d’origine encore fermés.

Rapports d’essai

Disponibles sur demande.
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Caractéristiques techniques

Grouttech 4180 N
Résine d’injection époxy

Grouttech® 07/222.0308FEP Résine d’injection

Type de produit  Résine époxy bicomposante  
  imprégnation/résine d’injection,  
  totalement solide
Densité comp. A ± 1,1 g/cm3

  comp. B ± 0,95 g/cm3

Viscosité de mélange  23°C ± 20 mPa.s
  12°C ± 55 mPa.s
Rapport de mélange  2 : 1 en volume
Durée pratique d’utilisation  20°C ± 60 minutes
  12°C ± 110 minutes
Durcissement (à 23°C)  ne colle plus après ± 24 – 72 heures
  (selon l’épaisseur de couche)
Dureté Shore A  ± 82/76 (aprés 7 jours)
Résistance d’adhésion ± 2,4 N/mm² (sec)
Résistance à la compression  ± 4,6 N/mm2

Flexion / traction ± 2,8 N/mm2 

Traction ± 1,8 N/mm2

Allongement à la rupture ± 20 %
module d’élasticité ± 9,5 N/mm2

Température de mise en oeuvre > 5°C (ouvrage et produit)
Mise en oeuvre  étendre, rouler ou injection avec pompe  
  monocomposant
Rinçage  Cleaner A ou Cleaner B pour  
  produit durci.
Stockage  Entre 8 et 25°C à l’abri de l’humidité et  
  dans les emballages d’origine encore  
  fermés.
Mesures de sécurité  Porter des vêtements de sécurité,  
  deslunettes et des gants de protection.
  En contact avec la peau bien rincer avec  
  de l’eau et du savon.

Nederland/Pays-Bas • tel +31 (0)341 25 17 34 • info@grouttech.nl • www.grouttech.eu
België/Belgique/Luxembourg • tél +32 (0)53 77 48 28 • info@grouttech.be 

Le contenu de la présente fiche technique du produit est défini selon les connaissances et le savoir-faire basés sur les conditions de laboratoire. Les propriétés et le résultat 
final du produit façonné ne sont pas garantis étant donné que Grouttech n’est pas responsable de l’application et que nous n’avons pas d’influence sur le façonnage, ni 
sur les conditions d’application et de travail spécifiques sur place. Les modifications apportées à la présente fiche technique ne vous sont pas automatiquement fournies.
Les Conditions Générales de Grout Techniek BVBA 2017 s’appliquent à la présente fiche technique: http://www.grouttech.eu/fr-be/info/41-conditions-generales.html


