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• gebruiksklaar 
• oplosmiddelvrij 
• hydrofoberend 
• hoog penetratievermogen 
• onderbreekt capillaire vochtmigratie 
• zeer hoog aandeel werkzame stoffen 
• simpel en praktisch toepasbaar 
• gering verbruik 
• druloze injectie 
• geen gevaargoed 
•  conform WTA-merkblad 4-10 getest - toepasbaar tot 

95% doorvochtigingsgraad

Toepassing: 
Het vervaardigen van horizontaalafdichtingen achteraf 
bij optrekkend vocht tot 95% doorvochtigingsgraad 
in mestelwerk bestaande uit metselstenen, klinkers, 
kalkzandsteen, natuursteen incl. voegmortel.  
De injectie verloopt drukloos of alternatief met geschikte 
lagedrukapparatuur (< 10 bar).

Technische gegevens:
Basis:   silaan
Consistentie:   creme
Kleur:   wit, na droging transparant
S.G:   ca. 0,9 g/cm³ 
Werkzame stof:   ca. 80% gewichtsdelen
Verwerkings-/
ondergrondtemp:   +5°C tot +30°C
Verpakking:   550 ml Alu-worst x 6 st/ds  
   en 5 ltr verpakking
Opslag:   min. 12 maanden in originele,  
   gesloten verpakking

Verbruik:

Bij metselwerk met holle ruimtes, het schuin inboren, 
drukinjectie en geringe onderlingen boorgaten afstanden 
moet een meerverbruik ingecalculeerd worden.
 

Ondergrond:
De ondergrond ontdoen van oude, beschadigde 
pleisterlagen, verven/coatings tot 80 cm boven de 
zichtbare en door onderzoek vastgestelde schadezone. 
Murwe metselvoegen ca. 2 cm. diep uitkrabben en het 
oppervlak mechanisch reinigen. Voor het herstellen van 
oneffen ondergronden alsook voegen in metselwerk 
adviseren wij THERMOPAL-GP11 of ASOCRET-M30.

Verwerking:
De verdeling van de creme is ook in doorvochtigde 
plekken van de injectiezone erg goed. Ook bij een hoge 
doorvochtigingsgraad wordt zodoende een functioneel 
vochtscherm aangebracht.

Drukloze injectie:
De afstand tussen de boorgaten alsmede de plaatsing 
van deze (1 of 2 rijen) wordt bepaald aan de hand van 
de zuigkracht van de ondergrond. Hoe dichter de gaten 
op elkaar geplaatst worden, hoe meer zekerheid de 
behandeling biedt. Voor het boren van de gaten kan men 
gebruik maken van electropneumatische boormachines 
(bijv. Hilti) met geschikte boortjes, welke bij voorkeur 

Verbruik AQUAFIN-i380

Boorgatdoorsnede: 12 mm;   
Boorgatdiepte = muurdikte minus 2 cm 
Boorgat afstand 12,5 cm

Wanddikte Boorgatdiepte Vulhoeveelheid 
per boorgat

Verbruik  
per m1

Rendement 
per 550 ml

11,5 cm ca. 9,5 cm ca. 11 ml ca. 88 ml ca. 6,4 m

24,0 cm ca. 22,0 cm ca. 25 ml ca. 200 ml ca. 2,8 m

36,0 cm ca. 34,0 cm ca. 38 ml ca. 304 ml ca. 1,8 m

42,0 cm ca. 40,0 cm ca. 45 ml ca. 360 ml  ca. 1,5 m
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Injectiecrème voor horizontaalafdichtingen achteraf
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zoveel mogelijk schokvrij werken. Bij wanddiktes van  
> 60 cm adviseren wij een injectie met AQUAFIN-i380 
vanaf beide zijden.
In het algemeen worden boorgaten met een diameter 
van min. 12 mm in een onderlinge afstand van 
10–12,5 cm onder een hoek tussen de 0 en 45 graden 
aangelegd. De boorgatdiepte moet 2 cm geringer zijn 
dan de muurdikte. Bij het boren erop letten dat minimaal 
een horizontale voeg geraakt wordt, bij het plaatsen 
van twee rijen boorgaten in dat geval twee horizontale 
voegen. Hierbij moet het hoogteverschil tussen de 
boorgaten < 8 cm zijn. Voor het injecteren het boormeel 
zorgvuldig verwijderen om een zo optimaal mogelijke 
opname van de werkzame stof in het metselwerk zeker 
te stellen. Het injecteren kan gedaan worden met een 
handkitspuit, welke SCHOMBURG tevens kan leveren.

Het opvullen van de boorgaten met AQUAFIN-i380
bewerkstelligt men door het gelijkmatig inbrengen en
gelijktijdig uittrekken van de injectielans van de kitspuit.
Ter afsluiting kunnen de boorgaten met ASOCRET-BM
of een soortgelijke geschikte cementmortel afgesloten
worden.

Drukinjectie: 
De diepte van de boorgaten bij drukinjectie dient ca. 
5 cm geringer te zijn dan de wanddikte. De boorgaten 
worden identiek als bij drukloze injectie aangebracht 
en voorzien van geschikte injectienippels. Metselwerk 
met veel holle ruimtes, deels holle bouwstenen, scheuren 
resp. open voegen tot 5 mm moeten voor aanvang van 
de boorgateninjectie met ASOCRET-BM deels gevuld 
worden. Na droging van deze boorgatenmortel wordt 
AQUAFIN-i380 onder druk (< 10 bar) geïnjecteerd. 
Het injecteren zoalng continueren totdat de zijdelingse 
voegen een matglanzend aanzicht krijgen.
Na de injectie de injectienippels verwijderen en de 
boorgaten met ASOCRET-BM of een soortgelijke 

geschikte cementmortel afsluiten. 
Informatie omtrent geschikte injectieapparatuur 
zoals bijv. de HighPump-Low of HighPump-Duo en 
injectienippels kan betrokken worden bij Fa. Dittmann 
Sanierungstechnik GmbH, Hohen Neuendorf,  
www.saniertechnik.de

Bijkomende maatregelen:
Na het doorvoeren van een horizontaalafdichtinh 
achteraf zijn aanvullende en geschikte bijkomende 
maatregelen noodzakelijk. Hiertoe behoren doorgaans 
het herstellen van pleisterwerk met het  
THERMOPAL-saneerpleistersysteem, of afdichting van 
aardrakende oppervlakken met AQUAFIN-2K/M-PLUS, 
AQUAFIN-RB400 of COMBIDIC-2K-CLASSIC, 
COMBIFLEX-EL, evt. het aanleggen van drainage 
volgens DIN 4095, alsook het verhelpen van eventuele 
bouwtechnische gebreken.

Attentie:
•  Niet te behandelen oppervlakken beschermen tegen 

de inwerking van AQUAFIN-i380.
•  Het materiaal is ongeschikt voor het hydrofoberen van 

alkalische oppervlakken zoals bijv. beton, klinkers, 
kalkzandsteenblokken enz.

• Basis voor de saneringsmaatregel is het  
 WTA-merkblad 4-10 – Metselwerkinjectie tegen  
 capillaire vochtigheid. Vooronderzoeken (bijv.   
 vochtbalans, zoutanalyse) zijn over het algemeen  
 vereist. 

Altijd het nieuwste veiligheidsblad lezen!

HZ/MV/JD/Tet/KKa

Dit technisch informatieblad is een vertaling uit het Duits en houdt geen rekening met plaatselijke bouwverordeningen of wettelijke voorschriften. Het dient slechts als algemene 
productinformatie te worden beschouwd. Als rechtsgeldig kunnen uitsluitend de meest recente Duitse versie van dit technische informatieblad of het meest recente technische informatieblad 
van een van onze buitenlandse dochterondernemingen binnen het betreffende verkoopgebied worden aangemerkt.


