
Injeção de poliuretano
(PU) em estrutura com
fissura ativa

Estruturas Civis 

Tratamento de
infiltrações:
recuperação e
prevenção de
estruturas de
concreto

O serviço de injeção de resinas poliuretânicas, cimentícias, epoxídicas e acrílicas em estruturas de concreto armado
é um meio versátil e efetivo para vedar, com bom desempenho e confiabilidade, infiltrações de água e de outros
produtos, interrompendo a ação de agentes agressivos que provocam a corrosão da estrutura.

Recomendado paro uso em locais com pressão hidrostática, o material polimérico tem propriedade flexível que
permite sua aplicação em estruturas que sofram movimentação, sem necessidade de interrupção do sistema operacional,
sendo realizada mesmo com a estrutura em carga. Por ser um processo rápido e limpo, pois possui atestado de
potabilidade, a aplicação de materiais poliméricos permite que a estrutura impermeabilizada com gel poliuretano
retorne prontamente ao serviço, já que não precisa de proteção mecânica de restauro.

A área de Estruturas Civis do Lactec realiza estudos técnicos, serviços tecnológicos e consultoria 
na área da Construção Civil e atua em conjunto com empreiteiras, consórcios e companhias de 
energia elétrica no desenvolvimento de tecnologias voltadas para a construção e manutenção de 
barragens e outras obras civis.

O Lactec tem experiência reconhecida no desenvolvimento de tecnologias para recuperação de estruturas de concreto 
com a aplicação de materiais poliméricos. Essa aplicação auxilia na recuperação da resistência (capacidade portante) 
e de estanqueidade de grandes estruturas sujeitas às infiltrações provocadas por falhas de concretagem.
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Para mais informações, entre em contato conosco pelo e-mail: comercial@lactec.org.br

Injeção de Poliuretano (PU)
O tratamento com resina flexível poliuretânica pode ser aplicado em estruturas de concreto
sujeitas às variações nas suas dimensões, seja por retração ou por expansão, com aumento ou
diminuição na abertura das fissuras, sem perda de estanqueidade. O preenchimento com
material elástico aplicado sob pressão bloqueia o fluxo de água com selamento flexível definitivo.

Alguns dos produtos PU utilizados:
Espuma de poliuretano hidroativada para tamponamento;
Gel de poliuretano flexível para injeção de selamento;
Poliuretano rígido para injeção estrutural;
Resina acrílica para injeção de selamento;
Resina acrílica polimérica para injeção de selamento.

Injeções Cimentícias
A injeção de materiais cimentícios serve para recuperar a capacidade portante de estruturas de
concreto. Pode ser aplicada em fissuras passivas, sem movimentação e sem fluxo de água,
para proteção e solidarização de elementos de concreto ou contato desses com face em rocha.

Alguns dos produtos utilizados:
Caldas cimentícias;
Microcimento para injeção estrutural.

Injeções Epoxídicas
As resinas epoxídicas possuem boa adesão e boa resistência mecânica e química, mantendo
suas propriedades em uma grande variedade de meios, mesmo nos de elevados teor de
umidade, para a recuperação da capacidade portante de estruturas de concreto.

Alguns dos produtos utilizados:
Resina de epóxi;
Resina de epóxi insensível à umidade;
Resina de epóxi ultrafina.

Impermeabilização de fissura em
concreto armado. Processo limpo e
rápido de tratamento de infiltração

Obras tratadas pela
equipe técnica
do Lactec:

Usina Hidrelétrica (UHE) Governador
Bento Munhoz da Rocha – Foz do Areia;
Usina Hidrelétrica (UHE) Governador
José Richa – Salto Caxias;
Usina Hidrelétrica (UHE) Governador
Pedro Viriato Parigot de Souza – GPS;
Usina Hidrelétrica (UHE) Governador Ney
Braga – Segredo;
Pequena Central Hidrelétrica (PCH)
Linha Emília – RS;
Pequena Central Hidrelétrica (PCH)
Cotiporã – RS.

O Lactec também efetua todos os
procedimentos necessários para os serviços de injeção:

Limpeza superficial das fissuras;

Localização dos pontos de injeção;

Instalação de bicos injetores;

Injeção de resina;

Remoção dos bicos.

O sucesso dos serviços de injeção está diretamente ligado à experiência e ao
conhecimento da equipe técnica multidisciplinar do Lactec, capaz de aliar

pesquisa, inovação e prestação de serviços com eficiência e profissionalismo.


