
AANSPRAKELIJKHEID: Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om door 
eigen testen vast te stellen of het product voor de gekozen toepassing geschikt 
is. Muylle-Facon NV is in geen geval aansprakelijk voor enigerlei gevolgschade. 
De bovenstaande informatie kan onderworpen zijn aan aanpassingen, die 
bekendgemaakt worden in de bijgewerkte versies van de technische fiche. We 
kunnen niet verantwoordelijk gesteld worden voor slechte resultaten die te 
wijten zijn aan oorzaken die niet met de kwaliteit van het product verbonden 
zijn. Deze technische informatie is opgesteld op basis van de huidige informatie 
en kennis. De recentste technische fiches kunnen opgevraagd worden of zijn 
beschikbaar op de website.
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rubio sil-o-creme inject
vochtbehandeling - injectie
injectiecreme tegen opstijgend grondvocht. silaan-siloxaanbasis

omschrijving
Sil-O-Crème Inject 65% wordt gebruikt voor het droogmaken 
van muren en behandeling van opstijgend grondvocht. 
Sil-O-Crème Inject 65% is een speciale emulsiecrème op een 
silaan-siloxaanbasis.

 

eigenschappen
- Kleur: wit
- Geur: eigen aan het product
- Concentraat: min. 65%
- Consistentie: crème
  
gebruiksaanwijzing
- Verwijder het aangetast pleisterwerk, plinten, schilderwerk en 
  behangpapier rond de injectiezone. 
- Herstel slecht voegwerk. Indien er reeds geïnjecteerd werd 
  met een ander product, raden wij aan de nieuwe gaten 10 à 
  20 cm boven de oude gaten te boren. Indien er een waterk
  ering aanwezig is, dienen de gaten onder deze waterkering 
  geboord te worden. 

Boren van de gaten: 
Steeds horizontaal in de voeg boren (onder de boven- of 
onderliggende stootvoeg) met een diameter van 12 mm, net 
boven het vloerpas met een tussenafstand van 10 cm en met 
een diepte van 90 à 95 % van de muurdikte. 

Schema: 
  9 cm muurdikte =   8 cm diep boren 
10 cm muurdikte =   9 cm diep boren 
19 cm muurdikte = 17 cm diep boren 
21 cm muurdikte = 19 cm diep boren 
29 cm muurdikte = 27 cm diep boren 
32 cm muurdikte = 30 cm diep boren 
39 cm muurdikte = 37 cm diep boren 
43 cm muurdikte = 40 cm diep boren.

Bij het boren van de gaten, best vooraf de juiste diepte bepalen 
en dit afstellen met de afstandhouder, of tape rond de boor 
kleven.

Werkwijze: 

Volle muren: langs één zijde boren en injecteren met één 
enkele behandeling.
Spouwmuren: twee behandelingen: eerst de binnenmuur en
daarna de buitenmuur behandelen. De spouw controleren op
vuilophoping.
Hoeken: steeds in waaiersysteem behandelen.
Betonblokken, silicaatsteen, cellenbeton: 
-> volle betonblokken: in de horizontale mortellaag boren.
-> holle betonblokken en snelbouwstenen: net boven de mor-
     tellaag boren. 
-> cellenbeton: zo dicht mogelijk bij het vloerpas boren en dit 
     in de blok zelf.
-> silicaatsteen: in de horizontale mortellaag boren. Pas herbe
     pleisteren als de muur droog staat.

  

verbruik
Theorethisch: 102 ml / lopende meter / 10cm muurdikte
Praktisch: +/- 150 ml / lopende meter / 10cm muurdikte
(Rekening houdend met holtes, verlies, etc…)

Holle muren: het aangegeven verbruik loopt maximum x 2 op. 

Deze verbruiken zijn louter indicatief. U dient een staal te 
zetten om het exacte verbruik te bepalen. 
 
uitdroging
De muren beginnen pas uit te drogen wanneer het product zijn 
totale verharding bekomen heeft. Dit gaat trouwens sneller dan 
de vloeibare producten gezien dit product veel minder verdun-
ning bevat.
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rubio sil-o-creme inject

milieuvriendelijkheid
Sil-O-Crème Inject 65% bevat geen solventen, wordt ofwel 
in emmers, cartouches of in folieworsten geleverd, dus na 
verwerking blijft weinig afval over. 

reiniging
Materiaal reinigen met eventueel warm water. Indien gemorst 
wordt: het product verwijderen met warm water.

 

bescherming
Draag tijdens de werken beschermende handschoenen. Vermijd 
huid- en oogcontact. Draag aangepaste veiligheidsbril. Tijdens 
de werken niet eten of drinken. Beschermende kledij dragen. 
Draag een beschermingsmiddel voor ogen, gezicht en mond. 
Gassen niet inademen.

 

verpakking
Worsten van 600 ml en emmers van 5 of 10 liter.

 

opslag
Koel en droog bewaren (min 5°C). Beschermen tegen vorst. 
Binnen het jaar opgebruiken.

WTCB-rapport beschikbaar!
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