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Injectiepompen

Rock-2c-320

Specificaties:
● 2 componenten machine
● Mengverhouding 1:2
● Andere mengverhouding  
  inbouwen is optioneel
● Onder een regelbare druk van 
  0-20 bar injecteert de machine      
  epoxyhars in de haarscheuren       
  van 0,05 mm tot een diepte van
  5 meter.
● Bij vrije loop levert de machine      
  320cc per minuut.

Rock-6800

Specificaties:
● 1 component machine
● In 3 seconden een werkdruk van   
  200 bar (tot max 400 bar)
● Lichtgewicht
● Eenvoudige werking
● Makkelijk in gebruik en                  
  onderhoud
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Handmatige injectie pomp (vetspuit)
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Rock-HP-140

Specificaties:
● Handplunjerpomp
● Met een slag en weinig
  spierkracht genereert deze pomp
  een druk van 140 bar.
● Per slag levert de machine 
  18 ml
● 3 meter hogedrukslang
  inbegrepen

Handmatige injectie pompen

Specificaties:
● Handpomp
● 1 component
● Geschikt voor kleine volumes tot 
1 liter
● 50 cm slang en koppelstuk
  inbegrepen.
● Eenvoudig in gebruik en schoon   
  te maken.



Hoge druk injectieslangen voor pompen
Reserve slangen voor de injectie pompen, vervaardigd van 
hoogwaardige materialen.

Specificaties:
● Maximale werkdruk400 bar.
● Barst druk is 1600 bar.
● Verkrijgbaar in lengtes van 1½, 2  
  en 3 meter. 
● Maatwerk is leverbaar.
● Vanaf 1500 mm zijn de slangen    
  uitgevoerd met ¼ BSP draad aan
  beide kanten voor eenvoudige
  montage aan de pomp.
● Slangen korter dan 500 mm
  hebben schroefdraad M10x1
  aan beide kanten.

Verwarmingscontainer

● De temperatuur kan traploos
  ingesteld worden.
● Materiaal: RVS
● Ledig gewicht: 25 kg
● Afmetingen: 82x67x50,5 cm

Deze opwarmbak is bestemd om blikken injectiemateriaal te 
verwarmen in een waterbad (voor injecteren met lage 
omgevingstemperatuur).
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● Koppelstuk tussen injectiepacker
  en injectieslang.
● Schroefdraad M10x1

Koppelstuk voor injectiepackers 4 lips

Schuifnippelkop 16mm

Bolkopkoppeling (vetnippel)

● Schroefdraad M10x1
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Verloop ¼ BSP

● Schroefdraad M10x1



Injectiepackers

Stalen injectiepacker

● De injectiepackers hebben een terugslagklep.
● Verbindingen van de OPK injectiepacker aan de slang gebeurd met
  een koppelstuk.
● Diameter afsluitrubbers 10mm – 17mm.
● Lengte OPK 70mm – 500mm.

De OPK injectiepacker is 
eenvoudig te demonteren.

Stalen injectiepacker leverbaar in 
de volgende uitvoeringen met 
aanbevolen werkdruk:
OPK versie M5: 150 bar
OPK versie M6: 200 bar
OPK versie M8: 350 bar

Stalen injectiepacker combi OPK

Benamingen
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Injectiepacker OPK met schuifadapter ( OPK-PM )

De schuifadapter heeft een 
diameter van 16mm. Aansluiting op 
de inectieslang dmv 16mm 
schuifnippelkop.

Injectiepacker OPK met terugslagklep ( OPK-DV )

In de kop van de packer zit een 
tweede terugslagklep.
Het is mogelijk de zes hoekige 
moer van de packer te verwijderen 
na het injecteren en de packer 
meteen na te behandelen.

Injectiepacker OPK met dubbel rubber ( OPK-DG )

Deze packer heeft een dubbel 
afdichtingsrubber.
Dankzij de eenvoudige constructie 
is de packer makkelijk uit elkaar te 
halen.
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Injectiepackers met dubbele behuizing

Injectiepacker OPD met dubbele behuizing

Leverbaar in de volgende 
uitvoeringen (met aanbevolen 
werkdruk):
OPD versie M5: 150 bar
OPD versie M6: 200 bar
OPD versie M8: 350 bar
OPD versie M10: 400 bar

● De packers zijn ook leverbaar met een dubbele terugslagklep.
● Schroefdraad M5, M6, M8 of M10 zonder terugslagklep.

Aansluiting injectieslang direct op het mengpistool met passend 
schroefdraad.
Afdichtingsrubbers zijn verkrijgbaar van Ø8mm – Ø19mm.
OPD lengtes sluiten optimaal aan.
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De schuifadapter heeft een 
diameter van 16mm. Aansluiting op 
de injectieslang dmv 16mm 
schuifnippelkop.

Injectiepacker OPD met dubbele behuizing en 
versterkte vleugelmoer ( OPD-KUM )

Injectiepacker OPD met dubbele behuizing en 
vleugelmoer ( OPD-KM )

Injectiepacker OPD met dubbele behuizing en 
schuifadapter ( OPD-PM )
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Stalen injectiepacker met dubbele behuizing, 
breekpunt en dubbele klep ( OPD-DV )

Dit is een speciaal systeem waarbij 
de packer meteen na het 
injecteren gedemonteerd kan 
worden.
De fixatie van de packer in het 
geboorde gat wordt uitgevoerd 
dmv dopsleutel 9mm.
Na het aandraaien van de packer 
in het boorgat worden twee 
inkepingen achter de moer 
blootgelegd, waardoor het mogelijk 
is de packer makkelijk te breken.

Gel injectiepacker ( 18/600-M-10 PMk KM )

Specificaties:
● Bestemd voor het injecteren met
  gel materialen. 
● Kan op verzoek worden
  gemonteerd met een dubbele
  rubber afdichting.
● Grote interne diameter van 
  ca. 6mm.

Injectiepacker NT

Specificaties:
● Bestemd voor lage drukinjectie,
  zoals het injecteren tussen tegels.
● Boorgatdiameter is 6mm.
● Aanbevolen werkdruk is tot 50
  bar.

13



Injectiepackers met legering

Specificaties:
● Vergelijkbaar met de DV (met
  dubbele klep).
● Demontage mogelijk (dmv breken
  of schroeven) van de packer
  direct na het injecteren.

Injectiepacker met legering voor het voegen tussen 
tegels (SPK 6/45-M-4)

Injectiepacker met legering (SPK)
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Specificaties:
● Veerbal is (in vergelijking tot de
  DV dubbele klep) geplaatst in de
  kop van de packer (rubberen
  gedeelte)
● Na demontage van de packer
  blijft het gedeelte met de
  terugslagklep met het rubber in
  het boorgat.
● Leverbaar in M5, M7 en M8.
● Rubbers leverbaar in: Ø8, Ø10,
  Ø14 en Ø16 mm.

Specificaties:
● Injectie tussen tegels en op
  plaatsen waar het niet mogelijk is
  om gaten te boren groter dan
  Ø 6mm. 
● Veerbal zit in het gedeelte met
  het rubber. 
● Na demontage van de packer
  blijft het gedeelte met de
  terugslagklep met het rubber in
  het boorgat.



Aluminium injectiepackers
Aluminium injectiepacker ( APD )

● Verkrijgbaar in maat M8.
● Aanbevolen werkdruk 200 bar.
● Kan na het injecteren gebroken
  worden.

Aluminium injectiepacker met terugslagklep 
( APD - DV )

Speciaal ontworpen injectiepacker 
waarbij het niet mogelijk is na het 
injecteren af te koppelen.

Aluminium injectiepacker ( APK )

APK 10/90-M-5 DG
● Materiaal: aluminium met corrosie
  bestendige legering.
● Diameter: 10mm
● Lengte: 90mm
● Binnenmaat nippel: 2mm
● Binnenmaat schroef 2 mm
● Druk: 25 bar
● Demontage na injectie mogelijk.
● Dubbel rubber voor extra afdichting.

APK 13/110-M-6 DG
● Materiaal: aluminium met corrosie
  bestendige legering.
● Diameter: 13mm
● Lengte: 110mm
● Binnenmaat nippel: 2mm
● Binnenmaat schroef 2,5 mm
● Druk: 25 bar
● Demontage na injectie mogelijk.
● Dubbel rubber voor extra afdichting.
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Plastic packers

Plastic packer 12 mm SK

● Zeer geschikt voor injectie van
  metselwerk.
● Wordt gebruik voor lage druk
  injecteren tot 100 bar.

● Voorzien van terugslagklep.

Plastic packer 12 mm BK

● Wordt gebruik voor lage druk
  injecteren tot 100 bar.

● Niet voorzien van terugslagklep.
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Plakpackers

● Plakpackers worden op de ondergrond gelijmd (met kit, lijm,
  plamuur of ander sealmateriaal).
● De injectiedruk is afhankelijk van het materiaal wat gebruikt wordt
  voor hechting van de packer op de ondergrond.

Plastic plakpacker 

Metalen plakpacker
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Injectie ballon

● Ideaal voor het injecteren op
  meerdere plaatsen tegelijk.
● Het vullen van de ballon kan met
  een handmatige injectiepomp.
● Max. druk 3 bar

Autoinjectie packer (spuit)

● Deze injectiepackers worden
  gebruikt voor het injecteren met
  lage druk.
● Voor epoxy of polyurethaan
  harsen.
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Injectieslangen
Injectie slangen zijn nodig voor het afdichten van stortnaden in het beton. 
Het zijn enkelwandige pvc slangen met gaten/sleuven die licht conisch 
zijn van binnen naar buiten.
Deze gaten zijn nodig voor het uitpersen van het onder druk gezette 
injectiemateriaal om vervolgens de stortnaden in de betonconstructie af te 
dichten. Door de speciale vorm blijven de gaten dicht. Op deze manier 
wordt voorkomen dat er cement of betonslurry in de slangen doordringt.

Voordelen van de injectie slang technologie:
● Eenvoudig toe te passen met polyurethaan hars
● Mogelijkheid van meervoudige injectie met polyurethaan hars.
● Een efficiënte binnendiameter van het transport kanaal na het beton
  storten verlaagd de inwendige wrijving van het  polyurethaan hars
  waardoor men met langere lengtes kan werken.
● De binnenmaat van injectieslang IH 18/10 maakt drie injectiesecties
  mogelijk.
● Voorkomen dat cement of betonslurry  in de slang komt bij het beton
  storten.
● Eenvoudige en tijdsbesparende installatie.
● Geen vervorming van het beton bij installatie vanwege de ronde
  vorm.
● Het uitpersen van het injectiemateriaal uit het slangensysteem stopt
  onmiddellijk bij normale druk, dwz de afgifte is verzegeld aan alle
  kanten.
● Afgifte gaten zijn conisch van binnen naar buiten.
● Een glad oppervlak van de slang voorkomt ongewenste verbinding
  tussen injectieslang en beton.
● Injectie is na jaren nog mogelijk, doordat de gladde oppervlakte van
  de slang innesteling voorkomt.
● Goede kwaliteit prijs verhouding.

De injectie slang wordt gebruikt voor meervoudige afdichting van 
betonconstructies, die permanent of afwisselend in aanraking komen 
met grond- of oppervlaktewater.
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Kim injectieslang IH 12/6

Specificaties:
● Materiaal: W-PVC, geplastificeerd
● Binnenmaat: 6 mm
● Buitenmaat: 12 mm
● Lengte injectie sectie: max 10 m
● Uitgang slang: 6 mm
● Gewicht: 0,14 kg/m
● Verpakking: per rol van 50 m

● Aanbevolen injectiemateriaal: polyurethaan hars.
● Kleur: geel.
● Verdeling gaten in de slang: om de 17mm rondom.
● Minimale druk voor het injectiemateriaal:
  Eerste injectie: 30 bar
  Tweede injectie: 50 bar
  Volgende injectie: 100 bar
● Bewaartermijn: 5 jaar, beschermd tegen vorst en zonlicht.

Verleng slang PH 12/6

Noodzakelijk voor de verbinding met de injectieslang en het buiten de 
betonconstructie geleiden.

Specificaties:
● Materiaal: W-PVC, geplastificeerd
● Binnenmaat: 6 mm
● Buitenmaat: 12 mm
● Gewicht: 0,14 kg/m
● Verpakking: per rol van 50 m
● Kleur: zwart
● Maximale injectiedruk tot
  buiten de betonnen constructie is
  30 bar.
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Bekistingspacker VPIH M8 tbv IH 12/6

Noodzakelijk voor het vastzetten 
van de injectieslang IH 12/6 aan de 
binnenkant van de bekisting 
voordat beton gestort wordt. 
Vervolgens kan de injectiepomp 
hierop aangesloten worden. 

Injectiepacker OPIH M8 tbv IH 12/6

Noodzakelijk voor druk injecteren 
met de injectieslang IH 12/6. Deze 
packer is nodig als de injectieslang 
buiten de bekisting geleid wordt.
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Injectiepacker OPIH-T M8 tbv IH 12/6

Noodzakelijk voor druk injecteren 
met de injectieslang IH 12/6. 
Toepassing:
Leiden van injectieslang naar de 
verzamelplaat.

Verbindingsstuk M8 tbv IH 12/6

Voor de verbinding tussen 
injectieslangen IH 12/6 en verleng 
slang PH 12/6. 

Metalen slangenklem tbv IH 12/6

Plastic slangenklem tbv IH 12/6
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Injectieslang IH 18/10

Verleng slang PH 18/10

Specificaties:
● Materiaal: W-PVC, geplastificeerd
● Binnenmaat: 10 mm
● Buitenmaat: 18 mm
● Lengte injectie sectie: max 30 m
● Uitgang slang: 6 mm
● Gewicht: 0,235 kg/m
● Verpakking: per rol van 50 m

●Aanbevolen injectiemateriaal: polyurethaan hars.
● Kleur: grijs
● Verdeling gaten in de slang: om de 20mm rondom de as.
● Minimale druk voor het injectiemateriaal:
  Primaire injectie: 30 bar
  Tweede injectie: 50 bar
  Volgende injectie: 100 bar
● Bewaartermijn: 5 jaar, beschermd tegen vorst en zonlicht.

Noodzakelijk voor de verbinding met de injectieslang en het buiten de 
betonconstructie geleiden.

Specificaties:
Materiaal: W-PVC, geplastificeerd 
Binnenmaat: 10 mm
Buitenmaat: 18 mm
Gewicht: 0,235 kg/m
Verpakking: per rol van 50 m
Kleur: zwart
Maximale injectiedruk tot buiten de 
betonnen constructie is 30 bar.
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Bekistingspacker VPIH M12 tbv IH 18/10

Noodzakelijk voor het vastzetten 
van de injectieslang IH 18/10 aan 
de binnenkant van de bekisting 
voordat beton gestort wordt. 
Vervolgens kan de injectiepomp 
hierop aangesloten worden. 

Injectiepacker OPIH M12 tbv IH 18/10

Noodzakelijk voor druk injecteren 
met de injectieslang IH 18/10. 
Deze packer is nodig als de 
injectieslang buiten de bekisting 
geleid wordt.
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Injectiepacker OPIH-T M12 tbv IH 18/10

Noodzakelijk voor druk injecteren 
met de injectieslang IH 18/10. 
Toepassing:
Leiden van injectieslang naar de 
verzamelplaat.

Verbindingsstuk M12 tbv IH 18/10

Noodzakelijk voor de verbinding 
tussen injectieslangen IH 18/10 en 
verleng slang PH 18/10. 

Metalen slangenklem tbv IH 18/10

Plastic slangenklem tbv IH 18/10
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Verzamelplaat voor IH

● Verzamelplaat voor 
  injectieaansluiting.
● Deze plaat wordt in de
  betonconstructie gegoten.

Injectiepacker OPSK-T

De packer wordt gebruikt voor 
aansluiting in de verzamelplaat met 
een 16mm schuifnippel.
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Accessoires

SDS metalen slagpen voor injectiepackers

Nylon slagpen voor injectiepackers

Effectief hulpmiddel voor 
handmatige montage van plastic 
injectiepackers.

● Effectief hulpmiddel voor de
  montage van de plastic injectoren
  en injectiepackers. 
● Geproduceerd uit hoogwaardig
  metaal.
● Geschikt voor SDS boorhamer.
● Boorhamer alleen op hameren
  zetten, niet laten draaien.
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Flush unit

● Flush unit wordt gebruikt voor het
  schoonmaken van de injectie kop.
● Bestand tegen aceton en thinner.
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