WALL-INJECTOR
Waterdichte muurinjectie tegen opstijgend vocht
beschermt je woning.

PRODUCTFICHE

Productomschrijving
Kleurloze professionele injectievloeistof met
een hoog percentage actief waterdicht
bestanddeel voor het definitief behandelen
van bovengrondse binnen- en buitenmuren
tegen opstijgend vocht. Het vormt een
levenslange waterdichte barrière in de muur
die het opstijgend vocht belet verder door
te dringen. WALL-INJECTOR kit bevat al het
benodigde materiaal. Navullingen van 5 L en
10 L zijn apart verkrijgbaar.

Toepassing
Te gebruiken in bovengrondse binnen- en buitenmuren uit baksteen. Vervangt onderkappen.

Voordelen
❱ Beschermt levenslang
❱ Hoog gehalte aan actieve stoffen
❱ Muur blijft ademen
❱ Voor binnen- en buitenmuren

Hoeveel product heb ik nodig ?
Gebruik ongeveer 1,5 L per strekkende meter muur van 10 cm dikte.
Raadpleeg eveneens de calculator op onze website www.aquaplan.com.

Handige weetjes?
• Enkel te gebruiken bij volsteense binnen- en buitenmuren. Niet bij snelbouwstenen, noch bij spouwmuren.
• Bewaar op een koele (max. 20°C) en vorstvrije plaats en in een goed gesloten verpakking.
• Vermijd morsen op tegels, glas, hout, e.d. ..., anders onmiddellijk reinigen met methanol om vlekvorming te
voorkomen.
• Uitsluitend op goed geventileerde plaatsen gebruiken.
• Injecteer nooit muren die volledig verzadigd zijn met water. Er is in de steen dan geen plaats voor de
injectievloeistof. Wacht dan op een beter moment zoals de zomer of het najaar. Dan zijn de muren meestal
nog vochtig, maar niet meer doorweekt.

Materiaal

Kleur

Inhoud

Dekking

Droogtijd

Overschilderbaar

kalium-metyl
siliconaten

Transparant

5 L / 10 L / KIT

Ca. 1,5 L per
strekkende meter muur
van 10 cm dikte.

Het product droogt
in 48 uur.
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GEBRUIKSAANWIJZIGING

Wat heb ik nodig ?

Hoe bereid ik het oppervlak voor ?
• Verwijder plinten, pleisterwerk en behang. Inspecteer de voegen en herstel
indien nodig om lekkages van het product te voorkomen.
• Boor injectiegaten in een horizontale voeg op 5 à 7 cm van de vloerplaat
onder een hoek van 10° tot 15° met een Ø van 10 mm op een onderlinge
afstand van 12 cm. Boor tot een diepte van 4/5 van de muurdikte. Herhaal
dezelfde werkwijze bij muren dikker dan 40 cm langs de andere zijde van de
muur.

Hoe gebruik ik het product ?
• Bevestig de schuin afgesneden toevoerslang op de injectiekoker en plaats
de kokers op 50 cm boven elk boorgat. Stop de andere kant van de
toevoerslang ongeveer 2 à 3 cm in het overeenkomstige boorgat. Plaats
nooit de injectiekokers rechtstreeks in het boorgat. De afstand is nodig voor
een efficiënte penetratie van de vloeistof in de muur.
• Dicht met snelcement of mastiek de boorgaten met de toevoerslang af zodat
er geen product kan terugvloeien. Ruw eventueel de toevoerslang op om de
hechting met het afdichtingsmiddel te verbeteren.
• Vul de injectiekokers en hou ze 1 u op peil. Herhaal de behandeling na 24 u.
• 48 u later is de injectie voltooid. Verwijder de kokers en dicht de gaten.
• Het verbruik is ca. 1,5 L per strekkende meter, per 10 cm muurdikte.

Wil je meer info ?
Verbruik

13 l.m.
10cm
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Droogtijd

48
uur

Bescherming

Wij staan klaar voor al je vragen.
Geef ons snel een seintje via
België: 03 237 60 00 of info@aquaplan.com
Nederland: 0162 42 29 00 of verkoop-dhz@martensgroep.eu
Website: www.aquaplan.com
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