weberdry inject



• Dringt diep door, vult de kleinste poriën
• Toepasbaar op alle gangbare metselwerken
• Zeer makkelijk en snel toepasbaar

			

Waterdichtingscrème tegen opstijgend vocht, in al het gangbare metselwerk met een vochtigheidsgraad tot 95%
GEBRUIK
• horizontale waterdichting tegen opstijgend vocht in alle gangbare metselwerken 

TOEGELATEN ONDERGRONDEN
• alle gangbaar metselwerk

GEBRUIKSLIMIETEN
• breng weberdry inject niet aan :
• op cellenbeton
• bij een vochtigheidsgraad hoger dan 95%

GEBRUIKSVOORZORGEN
• leef de veiligheidsvoorzorgen aangeduid op de verpakking na

VERWERKINGSEIGENSCHAPPEN
•
•
•
•

consistentie : crème
maximum vochtgehalte bij aanbrengen : 95%
omgevingstemperatuur : > 5°C (ondergrond en atmosfeer)
deze waarden zijn resultaten van genormaliseerde laboratoriumproeven ; ze kunnen gevoelig gewijzigd worden door de uitvoeringsomstandigheden op de werf

PRESTATIES
• dichtheid : ± 0.9 kg/dm³
• droog materiaal : ± 80%
• deze waarden zijn resultaten van genormaliseerde laboratoriumproeven ; ze kunnen gevoelig gewijzigd worden door de uitvoeringsomstandigheden op de werf

VOORBEREIDEN VAN DE ONDERGRONDEN
•
•
•
•

verwijder eventuele oude pleisterlagen tot minstens 80 cm van het punt van injectie
verwijder slecht hechtende pleisterlagen in zijn geheel en herstel kapot metselwerk
verwijder loszittende voegen en maak de muur stofvrij
boor op een horizontale lijn om de 8 tot 12 cm een gat met een diameter van 16 mm in de voeg. De diepte van het gat moet
gelijk zijn aan de muurdikte - 5 cm
• als de geboorde gaten achteraf opgevuld dienen te worden, dan moeten deze in de voeg of steen geboord worden onder een
hoek tot 45°
• boor bij een muur met een hoge vochtbelasting 2 rijen gaten met een maximale onderlinge afstand van 8 cm tussen de horizontale gaten
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• zorg ervoor dat de boorgaten stofvrij zijn, door ze met een (hand)pomp uit te blazen

TOEPASSINGSVOORWAARDEN


• gebruikstemperatuur : van +5°C tot +30°C

AANBRENGEN
• vul de gaten volledig met weberdry inject met behulp van het drukloos doseerpistool, weberdry gun. Begin achteraan en werk
naar voren om een volledige vulling te realiseren
• na volledige absorptie kunnen de gaten opgevuld worden met een weberrep of weberdry product

AANBEVELINGEN
• voor hoeken, moet er in beide muren geboord worden
• de muren boven de injectie zone, kunnen enkel drogen als alle muurbekleding (pleister, verf,…) verwijderd is en als de
geschikte droge omstandigheden zich voordoen
• afhankelijk van de situatie, dient er een waterwerend middel, van het weberdry gamma, aangebracht te worden, om de muur
van vocht te beschermen
• meng de weberdry inject niet met andere materialen
• de weberdry reno kan aangebracht worden als toplaag

VERPAKKINGEN
• cartridge van 600 ml

KLEUR
• wit

VERBRUIK
•
•
•
•

muurdikte : 12 cm, verbruik : 180 ml/m
muurdikte : 24 cm, verbruik : 360 ml/m
muurdikte : 36 cm, verbruik : 540 ml/m
muurdikte : 48 cm, verbruik : 720 ml/m

GEREEDSCHAP
• weberdry gun

BEWARING
• 12 maanden vanaf fabricatiedatum, in gesloten originele verpakking, te beschermen tegen vocht
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