IPS WR Injection Sealer
Teknisk Datablad

HORISONTAL/VERTIKAL FUGTSPÆRRE

POLYMERVÆSKE TIL FUGTSIKRING

EGENSKABER OG FORDELE:

Kan anvendes til mursten, sandsten, letbetonblokke, natursten
samt fuger. Udføres via injicering med tryk (<10 bar) eller ved
indsivning fra flasker. Kan anvendes til både lodret og vandret
fugtsikring.

- Sikker og nem udførelse
- Kan bruges på murværk med et ekstremt højt fugtindhold
- Velegnet til alle slags mineralske murværk
- Opløsningsmidlet er økologisk og ikke sundhedsskadeligt
- Barrierens beregnede levetid er mindst 25 år
- Hydrofobisk
- Modvirker kapilaritet
- Injicering med/uden tryk
- Diffusionsåben

Før Injicering:
Udtørring af murværket optimeres bedst muligt, hvis overfladen
er fri og ren for løst puds, tapet, maling osv.
Det er dog muligt at foretage injicering alligevel - dog forøges
tørretiden herved.
Udførelse:
Ved vandret fugtspærre bores hullerne i enkelt række i 12,5 cm
højde med 25 cm mellemrum.
Ved lodret fugtspærre bores 16 huller pr. m2 i vægtykkelser på
op til 40 cm - ved større vægtykkelser bores 32 huller pr. m2 i
to dybder.
Afslutningsvis lukkes hullerne med mørtel.

TEKNISK DATA:
Konsistens
Farve
Massefylde
Densitet
Viskositet
Arbejdstemperatur
Flammepunkt
Opbevaring

Vægtykkelse (cm)
Boredybde (cm)
Forbrug/borehul (ml)
Forbrug/meter (ml)
Forbrug/kvadratmeter (ml)

Flydende
Transparent
0,82 g/cm3
0,82 g/ml
< 50 mPa.s
fra +10°C
65°C
Køligt og tørt

11,5
15 - 20
190
759
3.036

24,0
20 - 25
396
1.584
6.336

36,0
25 - 30
594
2.376
9.504

- Borevinkel er mellem 45 - 60 grader
- Borehulsstørrelsen er minimum Ø10
Efter injicering:
Det anbefales altid, at der anvendes mineralske og diffusionsåbne
materialer for at sikre tilstrækkelig udtørring.
Dette kan være kalkmørtler, silikatmaling osv.

40,0
30 - 35
660
2.640
10.560

60,0
30 - 45
990
3.960
31.680

IPS WR Injection Sealer stopper fugten i at trænge op igennem murværket
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