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IC krém                                            
Silan-siloxanový injektážní krém 

Injektážní krém s obsahem 80 % účinné látky pro vytvořeni vodorovné izolace v konstrukci stávajících staveb. Pro 
zdivo s nízkou, střední i vysokou vlhkosti. 

TECHNICKÉ ÚDAJE 

Měrná hmotnost:      0,9 kg/dm3 

Obsah účinné látky:      80 %  

Konzistence:      pastovitá 

Pro zdivo s obsahem vlhkosti:    až do 95 % 

Teplota při zpracování:      nad +5°C do +35°C 

Barva:       krémově bílá 

 

VLASTNOSTI 

Na stěny v interiéru i exteriéru. 

Pro beztlaké ruční zpracování – pistolí s tryskou přímo do vrtů. 

Jednoduchá aplikace – k okamžitému použití. 

K vytvoření vysoce účinné vodorovné hydroizolace všech druhů běžného zdiva. 

Velmi účinně a hluboko vstupuje do systému kapilár zdiva. 

Bez rozpouštědel. 

Vytváří trvalou bariéru proti vzlínající vlhkosti. 

Vysoká účinnost i při vysokém obsahu vlhkosti. 

Rychlý průnik do minerálních stavebních materiálů. 

Nevytéká z vrtů. 

Nízká spotřeba. 

 

SLOŽENÍ 

Silan-siloxanová báze s 80% obsahem účinné látky. 
 

PODKLAD 

Odstraňte starou omítku s přesahem 0,5-0,8 m nad viditelné poruchy (výkvěty škodlivých solí, zdegradovaná a vlhká 

omítka), vyčistěte spáry do hloubky cca 2 cm, doplňte chybějící stavební prvky a podle potřeby upravte terén v místě 

aplikace injektáže.  

 

ZPRACOVÁNÍ 

Při plánování i provádění izolačních prací je nutné řídit se všemi platnými normami a směrnicemi v dané zemi.  

Do stěny vyvrtejte v řadě otvory v pravidelném intervalu 12 cm pokud možno v horizontální ložné spáře. Hloubka vrtu 

odpovídá tloušťce zdiva minus 2 cm. Vyfoukejte vyvrtané otvory stlačeným vzduchem bez obsahu oleje. Pomocí 

ruční beztlakové pistole s tryskou nebo zahradním postřikovačem s patřičným nástavcem aplikujte materiál přímo do 

předem přetaveného vrtu. Vyvrtané otvory je nutné zcela zaplnit odzadu směrem dopředu. V případě vysoké vlhkosti 

(nad 75 %) doporučujeme provádět vývrty ve dvou řadách s přesazením. Vývrty ve dvou řadách nesmí mít výškový 

přesah větší než 8 cm. 

Dodržujte WTA technické směrnice. Nepoužívejte produkt, pokud je zdivo zmrzlé. Po aplikaci materiálu ihned 

dokonale očistěte veškeré pracovní nářadí čistou vodou. Materiál nenanášejte na plochy vystavené přímému 

slunečnímu záření a také na plochy, které jsou od slunce prohřáté.  
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SPOTŘEBA 

Tloušťka zdiva v cm:                            11,5                     24                      36                      48  

Cca spotřeba v l/m:                               0,1                      0,21                   0,32                   0,43                   

Cca vydatnost v m z balení 0,6 l:          6                         2,80                   1,87                   1,39                             

 

SKLADOVÁNÍ A BALENÍ 

Skladovat lze v uzavřeném nepoškozeném originálním obalu, odděleně od potravin, nápojů a krmiv, při teplotě +5 

až 25°C. VÝROBEK NESMÍ ZMRZNOUT! Záruční doba 12 měsíců od data výroby při dodržení podmínek skladování.  

Dodává se v balení 0,6 l (salám) 12 ks/karton v plastových kanystrech po 5 a 10 l.  
 

OCHRANA ZDRAVÍ – PRVNÍ POMOC 

Výrobek není chemicky nebezpečným přípravkem. Může však mít dráždivé účinky především na oči, méně na 

pokožku. Nelze vyloučit vznik alergie. Při práci nejezte, nekuřte a používejte odpovídající oděv a ochranné pomůcky.  

Při zasažení očí vymývejte 10 - 15 minut velkým množstvím vody a hned konzultujte s očním lékařem. Projeví-li se 

zdravotní potíže nebo v případě pochybností vždy vyhledejte lékařské ošetření a lékaři předložte k nahlédnutí obal 

nebo etiketu. 

 

POZNÁMKA 

Uvedené informace vyplývají ze zkušeností získaných zkouškami a praktickým používáním daného výrobku. 

Technické údaje jsou uvedeny při stanovených podmínkách (teplota 20°C, relativní vlhkost vzduchu 60%), Na jejich 

odchylku na stavbě je potřeba brát ohled z důvodu ovlivňování vlastností a časových údajů. Doporučení a specifikace 

nezahrnují všechny možné varianty, situace a podmínky, které mohou na místě použití materiálu vzniknout. Proto 

doporučujeme v případě významných odchylek tyto zohlednit při zpracování materiálu a před aplikací materiálu 

provedení vlastní zkoušky, nebo si vyžádat naši technicko-poradenskou pomoc. Technický list neobsahuje 

všeobecná pravidla, ani ustanovení platných směrnic a norem. Tyto je povinen zpracovatel produktu dodržovat 

s návaznými předpisy. Výrobce si vyhrazuje právo na změny plynoucí z dalšího technického vývoje výrobku a 

technologií. Uvedené postupy a řešení nezbavují zpracovatele materiálu odpovědnosti za ověření vhodnosti použití 

tohoto materiálu daným způsobem v konkrétních místních podmínkách. Vydáním nového technického listu pozbývají 

předchozí vydání technických listů platnost. 
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