Wall Inject Gel
Productbeschrijving:

Verwerking:

Injecteerbare waterkerende laag voor de behandeling van opstijgend
vocht in muren.

De behandeling steeds uitvoeren bij temperaturen tussen 5°C en 30°C.

Product in gelvorm op basis van vochtwerende silaan-siloxaan harsen.

Voor het beste resultaat, plinten, pleisterwerk, behang, verf, … tot een
hoogte van één meter boven de injectiegaten verwijderen.

De behandelde poriën blijven open: de behandelde muur kan
uitdrogen.

Het voegenpatroon controleren en waar nodig herstellen om eventuele
lekkages te voorkomen.

Concentratie actieve stof van 80% voor langdurige werking.

Horizontale gaatjes met een diameter van 10 mm in een horizontale voeg
boren, op 5 à 7 cm van de vloerplaat, met een onderlinge afstand van 12
cm en op 4/5 van de muurdikte. Bij muren dikker dan 40 cm dient men
dezelfde werkwijze te herhalen langs de andere zijde van de muur.

Gebruik:
Behandeling van binnen- en buitenmuren tegen opstijgend vocht.
Vormt een horizontale vochtbarrière in de muur.
Werkzaamheid na 48 uur.

Verpakking:

Een kitpistool voor worsten gebruiken om de boorgaatjes volledig met
IKOpro Wall Inject Gel te vullen.

Verbruik:

Worst van 600mL (item nummer 02400650)

Sterk afhankelijk van de porositeit, aard, ouderdom en
poriëngrootteverdeling van de ondergrond.

Houdbaarheid:

Gemiddeld: 110 mL per lopende meter per 10 cm muurdikte

12 maanden indien ongeopend bewaard in een koele, droge en
vorstvrije ruimte

Reiniging gereedschap:

Kleur:

Onmiddellijk met water

Certificaten:

Wit

WTCB rapport REN-20-047-01: Klasse A+

Technische eigenschappen:

Productie ISO 9001 & 14001

Actieve stof +/- 80%
Densiteit

+/- 0,9 g/cm³

De door IKO verstrekte technische informatie inzake de toepassing van de vloeibare waterdichtingsproducten wordt verstrekt in goed vertrouwen op
basis van de huidige kennis en ervaring van IKO en in de veronderstelling dat deze producten worden gebruikt in overeenstemming met hierboven
door IKO vermelde kenmerken en/of aanbevelingen en dit onder normale omstandigheden en onder voorbehoud dat deze producten op een juiste
wijze zijn opgeslagen en behandeld. De bovenvermelde informatie heeft enkel tot doel de gebruiker te informeren over de verschillende kenmerken
en/of aanbevelingen en kan geenszins worden gezien als een garantie inzake de verhandelbaarheid en geschiktheid voor een bepaald doel gelet op
steeds wijzigende omgevingsfactoren, zoals de concrete omstandigheden op de werf, het gebruik van verschillende materialen, de onderlagen, … IKO
kan desgevolgend en behoudens andersluidende bepalingen van dwingend recht niet aansprakelijk gesteld worden op basis van de verstrekte
informatie, enige andere schriftelijke aanbevelingen en/of advies. Gelieve IKO te contacteren bij elke twijfel omtrent de verwerking, het eindgebruik
of de toepassing van deze producten. Gebruikers dienen steeds de meest recente uitgave van het technische informatieblad te raadplegen. Een
exemplaar hiervan wordt op verzoek verstrekt of kan gevonden worden op be.iko.com.
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