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Originálny injektážny krém proti vzlínajúcej netlakovej vlhkosti
v murive. Vysoko účinne a hlboko vniká do kapilár muriva až
do 95% zavlhčenia.

TECHNICKÉ ÚDAJE 

Hustota: 0,9 kg / l 

Teplota pri spracovaní: +5 °C až +35 °C 

Skladovanie: v suchu, v temperovaných 
priestoroch, 6 mesiacov

Forma dodania: PE vedro 5 l, kapsule 0,6 l (12 ks 
v kartóne)

Spotreba: ref. hodnota na 8.3 otvorov na
běžný metr (otvor každých 12 cm, 
murivo hr. 10 cm cca 0,09 l )

Hr. muriva:
11,5 cm 
24 cm 
36 cm 
48 cm 

cca 0,1 l 
cca 0,21 l 
cca 0,32 l 
cca 0,43 l 

Výdatnosť na 0,6 l (1 balenie):

11,5 cm 
24 cm 
36 cm 
48 cm 

cca 6 m 
cca 2,8 m 
cca 1,87 m 
cca 1,39 m 

VLASTNOSTI 

  silan-siloxanová báza s 80% obsahom účinnej látky 
 veľmi účinne a hlboko vstupuje do systému kapilár muriva
 bez rozpúšťadiel 
 vytvára trvalú bariéru proti vzlínajúcej vlhkosti 
 jednoduchá aplikácia - na okamžité použitie 
 vysoká účinnosť aj pri vysokom obsahu vlhkosti 
 nízka spotreba 
 rýchly prienik do minerálnych stavebných materiálov 
 nevyteká z vrtov 

POUŽITIE
 na vytvorenie vysoko účinnej vodorovnej hydroizolácie muriva 
   všetky druhy bežného muriva 
   beztlaková ručná aplikácia - ručnou pištoľou s tryskou priamo     

do vrtov 
na murivo s obsahom vlhkosti až do 95%

PODKLAD 

Pripravený podklad musí byť nosný, vyzretý, suchý, čistý, zbavený
prachu a iných voľných častíc. Prípadné zvyšky starých náterov, 
mastnoty alebo iných separačných vrstiev je nutné dôkladne
odstrániť. Pri posudzovaní podkladu je nutné dodržiavať pokyny
Všeobecných technických zmluvných podmienok a platných
noriem.

Podklad nesmie byť zamrznutý a musí byť pevný.

SPRACOVANIE

Pri plánovaní aj vykonávaní izolačných prác je nutné riadiť sa
všetkými platnými normami a smernicami v danej krajine.

Do steny vyvŕtajte v rade otvory v pravidelných intervaloch 12
cm. Hĺbka vrtu zodpovedá hrúbke muriva, mínus 2 cm. Vyčistite
vyvŕtané otvory.
Pomocou ručnej beztlakovej pištole s tryskou alebo záhradným
postrekovačom s patričným nástavcom aplikujte materiál priamo
do vopred pripraveného vrtu.

Dodatočné informácie k aplikácii:
Dodržujte WTA technické predpisy.
Nepoužívajte produkt ak je murivo zamrznuté.
Po aplikácii materiálu ihneď dokonale očistite pracovné náradie
čistou vodou.

Materiál nenanášať na plochy vystavené priamemu slnečnému
žiareniu a tiež na plochy, ktoré sú od slnka prehriate. 
Čerstvé murivo a / alebo omietka sa musí chrániť pred nepriaz-
nivými poveternostnými vplyvmi, ako sú príliš vysoké a príliš
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nízke teploty, mráz, prievan, priame slnečné žiarenie a
prudký dážď (napr. zakrytím fóliou). Materiál nepoužívajte,
ak sú teploty vzduchu a muriva nižšie ako +5 °C.

Dodatočné pridávanie akýchkoľvek prísad je zakázané.
Použité náradie očistite ihneď po aplikácii v čistej vode.
Zaschnutý materiál možno neskôr odstrániť iba mechanicky.

VÝDATNOSŤ A SPOTREBA

Viď. Technické údaje

Orientačná spotreba je cca: 1-1,2l / m2 pôdorysného rezu muriva.

SKLADOVANIE A BALENIE

V suchu, zodpovedajúcim spôsobom. Skladovateľnosť 6
mesiacov od dátumu výroby uvedeného na obale výrobku.

Dodáva sa v PE vedre 5 l, kapsule 0,6 l (12 ks v kartóne).

OCHRANA ZDRAVIA - PRVÁ POMOC

Zabráňte kontaktu s pokožkou a s očami.

Noste vhodný ochranný odev, ochranné rukavice a v prípade
potreby aj ochranné okuliare či tvárový štít.

Osobné pracovné ochranné prostriedky musia byť udržiavané 
v použiteľnom stave a ak sú poškodené, je potrebné ich ihneď
vymeniť.
Pri práci nejedzte, nepite a nefajčite. Pred pracovnou prestávkou
a po práci si umyte ruky vodou a mydlom a následne pokožku
ošetrite regeneračným krémom.

Pri podráždení odložte kontaminovaný odev a pokožku umyte
veľkým množstvom vody a mydlom. Pri zasiahnutí očí ich
vymývajte 10 - 15 minút veľkým množstvom vody, pri náhodnom
požití vypláchnite ústa a vypite asi pol litra vody.

Vo všetkých prípadoch poškodenia zdravia a pri zasiahnutí očí
alebo požití vždy vyhľadajte lekárske ošetrenie a lekárovi
predložte technický a bezpečnostný list výrobku.
Uchovávajte mimo dosahu detí.

Ďalšie informácie sú uvedené v bezpečnostných listoch výrobku.
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POZNÁMKA 

Uvedené informácie vyplývajú zo skúseností získaných 
skúškami a praktickým používaním daného výrobku. Technické 
údaje sú uvedené pri stanovených podmienkach (tepl. 20 °C, 
relatívna vlhkosť vzduchu 65%). Na ich odchýlku na stavbe je 
potrebné brať ohľad z dôvodu ovplyvňovania vlastností a 
časových údajov. Odporúčania a špecifikácie nezahŕňajú všetky 
možné varianty, situácie a podmienky, ktoré môžu na mieste 
použitia materiálu vzniknúť.

Preto odporúčame výrazné odchýlky pri spracovaní materiálu 
zohľadniť a pred jeho aplikáciou vykonať vlastné skúšky, alebo 
si vyžiadať našu technicko-poradenskú pomoc.

Výrobca si vyhradzuje právo na zmeny vyplývajúce z ďalšieho 
technického vývoja výrobku a technológií. Uvedené postupy
a riešenia nezbavujú spracovateľa materiálu zodpovednosti
za overenie vhodnosti použitia materiálu daným spôsobom 
v konkrétnych miestnych podmienkach.

Vydaním nového technického listu strácajú platnosť predchá-
dzajúce vydania technických listov.
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Tieto informácie sú založené na rozsiahlych testoch a
praktických skúsenostiach. Nie sú aplikovateľné na každý
prípad použitia. Dôrazne odporúčame, aby v prípade potreby
bola vykonaná skúška. Technické zmeny vyhradené v rámci
ďalšieho vývoja. Viac popzri naše štandardné podmienky.
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Ďalšie informácie na:

quick-mix k. s. 
Vinohradská 82 • 618 00 Brno • Telefon 515 500 819 • Fax 548 216 657
info@quick-mix.cz • www.quick-mix.cz 


