IPS WR Injection Sealer
Horisontal/vertikal fugtspærre
POLYMERVÆSKE TIL FUGTSIKRING AF
MURVÆRK
Horisontal/vertikal fugtspærre der kan
anvendes til mursten, sandsten, letbetonblokke,
natursten samt fuger. Udføres via injicering med
tryk (<10 bar) eller ved indsivning fra flaske.

FUGTPROBLEMER I MURVÆRK
I Danmark har vi en stor eksisterende bygningsmasse, og størsteparten af bygningerne er
opført med materialer af beton, tegl, mursten og
mørtel. Da alle disse materialer i forskelligt
omfang er kapillaraktive dvs. fugtsugende, og
da vores undergrund altid indeholder en vis
mængde fugt/vand, er det nødvendigt med en
optimal fugtsikring for at holde vand/grundfugt
ude.
Dette har været et krav til opførelse af bygninger
i en del år, og udføres enten med murpap,
stålplader, membraner og/eller udvendige
drænløsninger. For ældre bygninger kan
fugtsikringen enten være defekt eller helt
mangle, og dermed er der risiko for opstående
fugtproblemer.
Fugtproblemer kan ikke bare give skade på
bygningskonstruktioner i form af saltudtræk,
afskallende puds, ødelagte mursten eller råd.
Det kan også øge risikoen for indeklimarelatere-
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de problemer som forringelse af konstruktionens isolerende effekt samt skimmelvækst.
At foretage ny fugtsikring af en bygning kan
være en besværlig affære med opgravning til
dræn, indhentning af tilladelser til dette,
indskæring af vandret fugtspærre samt genetablering. Derfor kan det i mange tilfælde være en
løsning at udføre fugtsikringen indefra, hvad
enten der er tale om vandret (horisontal) eller
lodret (vertikal) fugtsikring.
IPS WR Injection Sealer injiceres nemt i alt slags
murværk og danner en effektiv barriere mod
indtrængende og opstigende grundfugt.

IPS WATER REPELLANT INJECTION
SEALER
IPS WR Injection Sealer er en injiceringsvæske
baseret på polymer og paraffinolie og kan
anvendes i alle typer af mineralske murværk
som beton, tegl, letbeton, natursten samt
mørtler. Væsken er desuden ikke vandopløselig,
og den er derfor også velegnet til særligt vandmættede murværk.
IPS WR Injection Sealer er et hydrofobisk
produkt med en unik formel af specialpolymer
og en meget ren letflydende paraffinolie, der
ikke er sundhedsskadelig for hverken mennesker eller dyr.

IPS WR Injection Sealer lukker desuden ikke den
pågældende konstruktions porer, men sikrer
materialets fortsatte diffusionsåbenhed.
Da paraffinolien har en lavere viskositet (overfladespænding) end vand, vil væsken efter
injicering via det kapillærer tryk trænge ind i
konstruktionen, hvorefter det fortrænger fugten.
Paraffinolien vil langsomt fordampe fra konstruktionens overflade og herved efterlade
polymeren, der skaber en permanent
vandafvisende overflade inde i konstruktionens
kapillarer, så vand ikke længere kan bindes inde
i materialet, og konstruktionen kan herefter
tørre ud.

UDFØRELSE
Grundet IPS WR Injection Sealers unikke evne til
at sprede sig i en konstruktion kan der injiceres i
intervaller på 25 cm både vandret og lodret.
Hullerne bores i min. 10 mm med en borevinkel
på mellem 45-60 grader. Herefter fjernes
borestøv grundigt for at sikre optimal indtrængning af væsken. Efter injicering lukkes hullerne
med kalkmørtel.
Ved udførelse af vandret (horisontal) fugtspærre
kan en komplet barriere opnås ved kun at
injicere i en række. IPS WR Injection Sealer kan
også anvendes til at danne en lodret (vertikal)
fugtsikring af hele vægflader – eksempelvis
kældervægge af ringe kvalitet. Ved lodret
fugtsikring injiceres der i 16 huller pr. m2. Der
anvendes et lansesystem med enten lavtryksindsprøjtning eller flasker, hvor der injiceres et
præcist antal milliliter beregnet ud fra konstruktionstykkelse og materiale for at danne en
sikker barriere samt reducere produktspild.
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EGENSKABER OG FORDELE
-

Sikker og nem udførelse
Kan bruges på murværk med ekstremt
højt fugtindhold
Velegnet til alle slags murværk
Opløsningsmiddel er økologisk og ikke
sundhedsskadelig
Barrierens beregnede levetid er mindst
25 år
Hydrofobisk
Modvirker kapillaritet
Diffusionsåben
Injicering med/uden tryk

Det er altid vigtigt at overveje, hvilke tiltag der i
den enkelte sag vil være nødvendige for at sikre
en diﬀusionsåben og fugtsikret konstruktion. En
fugtsikring ved injicering med IPS WR Injection
Sealer bør derfor aldrig stå alene, og det anbefales derfor altid, at der søges råd og vejledning
hos specialister inden en eventuel udførelse.

