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AQUAFIN®-F                           Výr. č.: 2 04247 
Injektážny roztok pre dodatočné vytvorenie horizontálnej clony v murive  
  
 
Vlastnosti: 

• Hotový priamo k použitiu; 

• hydrofobizuje murivo + 
zužuje póry; 

• paropriepustný; 

 

• pôsobí proti kapilárne vzlínajúcej vlhkosti; 

• viac ako 40 rokov skúseností v praxi; 

• bez obsahu rozpúšťadiel; 

• preverená zhoda so smernicou WTA 4-10 – 
možnosť použitia až do 95 % stupňa nasýtenia 
muriva vodou. 

 
Oblasti použitia: 
Používa sa k dodatočnému vytvoreniu horizontálnej 
clony proti vzlínajúcej vlhkosti podľa smernice 
WTA 4-10 „Injektáž muriva proti kapilárnej 
vlhkosti“. Kombináciou účinných látok (hydro-
fobizujúcich murivo + zužujúcich póry) sa preruší 
kapilárna nasiakavosť v stavebnom materiáli 
(murivo, betón). 
 
Technické údaje: 1) 

Základ:   kremičitan (silikát)  
    alkalického kovu 
Farba:   číra 
Obj. hmotnosť:  1,3 g/cm3 

Hodnota pH:   12,2 
Čistenie:   ešte v čerstvom stave 
    vodou 
Spotreba:   podľa nasiakavosti 
    muriva (zistí sa skúšob. 
    vrtmi), min. 15 kg/m2 
    prierezovej plochy steny, 
    napr. min. 5,5 kg/bm pri 
    hrúbke steny 36 cm 
Dodávané balenia:  12, 30 a 250 kg 
Skladovanie:  min. 24 mesiacov,  
    v originálnom  
    uzatvorenom obale,  
    chránené pred mrazom; 
    otvorené balenia  
    bezodkladne spotrebovať 
 
1)  Uvedené údaje boli stanovené pri štandardizovaných podmienkach. 

Pri odlišných podmienkach spracovania sa výsledné hodnoty 
môžu líšiť. 

Spracovanie: 
 
1.) Nízkotlaková injektáž: 

 
Príklad umiestnenia vrtov pri tlakovej injektáži 

 
Táto metóda je vhodná najmä v prípadoch, keď 
predmetné murivo je značne alebo úplne nasýtene 
vodou. 
Umiestnenie vrtov závisí od druhu a stavu muriva. 
Priemer vrtov sa zvolí podľa použitej metódy 
aplikácie. Osová vzdialenosť medzi vrtmi predstavuje 
spravidla 10 – 12,5 cm. Vrty sa realizujú 
vodorovne alebo v sklone do 45°. Hĺbka vrtov má 
byť o cca. 5 cm menšia ako hrúbka muriva. 
U hutného, málo nasiakavého tehlového muriva, 
ako aj v prípade vodorovného usporiadania vrtov 
sa odporúča zrealizovať injektáž v dvoch radoch. 
Výšková vzdialenosť medzi týmito dvoma radmi 
vrtov by mala byť < 8 cm. 
Pri murive z nasiakavého prírodného kameňa sa 
vrty realizujú do kameňa, v prípade hutného 
lomového kameňa sa vrty realizujú do škár. 
Pred injektážou sa odstráni prach z vŕtania. 
Ošetrením povrchu muriva v oblasti horizontálnej 
clony náterovou hydroizoláciou AQUAFIN-1K sa 
zabráni úniku AQUAFINu-F pri realizácii samotnej 
nízkotlakovej injektáže. 
Do vrtov sa osadia injektážne hmoždinky. Murivo 
s väčšími dutinami a trhlinami alebo otvorenými 
škárami do 5 mm sa pred samotnou injektážou 
vyplní ASOCRETom-BM. Po vytvrdnutí tejto 
výplňovej malty sa injektuje AQUAFIN-F taktiež 
tlakovo (pracovný tlak < 10 bar). Injektážny tlak sa 
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udržuje tak dlho, kým sa nenasýti vedľajšia 
škárovacia malta (matne vlhký povrch). Po cca. 24 
hodinách sa odstránia injektážne hmoždinky a vrty 
sa  vyplnia ASOCRETom-BM.  
Informácie o injektážnych zariadeniach ako napr. 
HighPump-Low, HighPump-Duo a o systémoch 
injektážnych hmoždiniek sú dostupné u spoločnosti 
HTG HIGH TECH Germany GmbH z Berlína, 
www.hightechspray.de . 
 
2.) Netlaková injektáž: 

 
Príklad umiestnenia vrtov pri netlakovej injektáži 

 
Priemer vrtov sa predstavuje 30 mm, osová 
vzdialenosť medzi vrtmi 10 – 12,5 cm, uhol sklonu 
vrtov 30 – 45°. Hĺbka vrtov má byť o cca. 5 cm 
menšia ako hrúbka muriva. Pri určovaní uhlu 
vŕtania u hrubšieho muriva je potrebné zohľadniť, 
aby vrt prechádzal min. min. 2 ložnými škárami. 
Vrty sa odporúča zrealizovať v 2 radoch. Výšková 
vzdialenosť medzi týmito dvoma radmi vrtov by 
mala byť < 8 cm.  
Osová vzdialenosť medzi vrtmi závisí od 
nasiakavosti muriva. Čím je vzdialenosť medzi 
vrtmi menšia, tým väčšia je istota úspechu tohto 
opatrenia. 
Pre vytvorenie vrtov sa používajú elektro-
pneumatické vŕtačky (napr. Hilti) s príslušnými 
vrtákmi, ktoré vytvárajú minimálne otrasy. 
Pri hrúbke stien nad 60 cm odporúčame realizovať 
netlakovú injektáž z oboch strán muriva. Alternatívne 
je možná realizácia horizontálnej clony jednostranne 
za použitia nízkotlakovej injektáže. 
Pred injektážou sa odstráni prach z vŕtania. 
Následne sa do vrtov nalieva AQUAFIN-F. 
Obzvlášť účelná je injektáž zo zásobníkov (lieviky 
s tlakovou zátkou). Čas injektáže by mal byť 

dostatočne dlhý, aby sa dosiahlo úplné nasýtenie 
muriva AQUAFINom-F. Následne sa vrty  vyplnia 
ASOCRETom-BM. 
Pre uzavretie dutín, trhlín a otvorených škár platia 
rovnaké podmienky ako v prípade  tlakovej injektáže. 
 
3.) Súvisiace opatrenia: 
Po zrealizovaní horizontálnej clony proti vzlínajúcej 
vlhkosti sa musia vykonať doplňujúce, vhodné, 
súvisiace opatrenia. K týmto patrí predovšetkým 
oprava omietky sanačným omietkovým systémom 
THERMOPAL alebo ošetrenie muriva, ktoré je 
v kontakte s terénom, vhodnými hydroizolačnými 
stierkovými hmotami ako napr. AQUAFIN-2K/M, 
AQUAFIN-RS300 alebo COMBIFLEX-EL, prípadne 
zrealizovanie drenáže podľa DIN 4095, ako aj 
odstránenie stavebnotechnických nedostatkov/závad. 
 
4.) Plošná hydroizolácia: 
Očistené plochy sa sýto naimpregnujú 
AQUAFINom-F a následne sa ihneď do čerstvého 
AQUAFINu-F nanesie prvá vrstva silikátovej 
náterovej hydroizolácie AQUAFIN-1K.  
AQUAFIN-1K aplikuje v min. 2 pracovných krokoch 
tak, aby sa dosiahla jeho celková hrúbka po 
preschnutí min. 2,0 mm.  
Po preschnutí hydroizolácie sa ako doplňujúce 
opatrenie realizuje prednástrek THERMOPAL-SP 
(alebo alternatívne cementová malta MG III 
s prísadou ASOPLAST-MZ, dávkovanou v pomere 
1:3 so zámesovou vodou) so stupňom krytia 100 
%. Následne sa aplikuje sanačná omietka 
THERMOPAL-SR24 v hrúbke min. 20 mm pre 
dočasnú kumuláciu kondenzovanej vody zo 
vzduchu.   
 
Dôležité upozornenia: 
 AQUAFIN-F nie je vhodný pre ošetrenie 

pohľadových plôch (architektonický betón, 
pohľadové murivo, omietky a pod.). 

 Na sanačné opatrenia sa vzťahuje smernica 
WTA 4-10 „Injektáž muriva proti kapilárnej 
vlhkosti“. Zásadne je potrebné vykonať 
predbežný prieskum muriva (analýza solí, 
stanovenie stupňa nasýtenia vodou). 

 Neošetrované plochy chrániť pred pôsobením 
AQUAFINu-F. 

 
Dodržujte prosím platnú Kartu bezpečnostných 
údajov!  
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