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SANACE
VLHKÉHO ZDIVA

Tloušťka
zdiva

150 mm

450 mm

750 mm

1 000 mm

135 mm

425 mm

715 mm

960 mm

15,3 ml

48 ml

81 ml

108,5 ml

0,14 l

0,42 l

0, 73 l

1 l

Hloubka 
vyvrtaného 

otvoru

Objem krému 
na 1 otvor

Množství
krému na 1 m 

délky zdiva
Aplikací ResiInjekt Cream zabráníte dalšímu vzlínání vlhkosti. 
Následnou reprofilaci zdiva proveďte co možná nejpozději                
z důvodu vysychání zdiva.
Opravu omítky proveďte následujícím způsobem:

SaltStop
Primární nátěr pro vlhké a soli obsahující podklady na 
bázi silikátů a polymeru ke snížení rizika tvorby nových 
solných výkvětů ze zbytkové vlhkosti
Prohoz
provedení naředěním SanoBond Mono resp. Sanaxní 
omítky
SanaBond Mono, Sanaxní omítka
jednovrstvá sanační omítka
ResiCote WB1, SanaCote SK
Ochranný paropropustný nátěr

V nabídce produktů Sanax jsou i další sanační omítky
např. systém dle WTA

Pro více informací kontaktuje naše technické oddělení.
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ResiInjekt Cream

Silan/siloxanový emulzní krém na čistě vodní bázi určený 
pro sanaci vlhkého zdiva a základů k dodatečnému vytvoření 
horizontální izolace proti kapilárně vzlínající vlhkosti. Neobsahuje 
žádné pomocné organické nosiče a je vysoce koncentrovaný             
a účinný. Kombinuje v sobě výhody silikonových mikroemulzí         
a krémové konzistence. Obsahuje 80% účinné látky.

Vyvrtejte otvory Ø 12 mm 
v dané osové vzdálenosti 
a požadované hloubky 

(neprovrtejte zeď).

Vyvrtejte otvory Ø 12 mm
v dané osové vzdálenosti

a 95% požadované hloubky.

Injektážní krém nalijte do 
aplikační pumpy.

Vložte salám do 
aplikační pistole.

Vložte salám do 
aplikační pistole.

Odstraňte uzávěr
balení.

Vyvrtejte otvory ve výšce
cca 150 mm nad podlahou.

Vyvrtejte otvory ve výšce
cca 150 mm nad podlahou.

Vsuňte aplikační trubici do 
otvoru až na dno vyvrtaného 
otvoru. Vytlačujte injektážní 
hmotu a zároveň vysouvejte 

trubici. Vyplňte důkladně 
celý otvor.

Vsuňte aplikační trubici do otvoru až na dno vyvrtaného otvoru. 
Vytlačujte injektážní hmotu a zároveň vysouvejte trubici. Vyplňte 

důkladně celý otvor.

a	Alternativa ke kapalným injektážním pryskyřicím
a	Jednoduchá aplikace
a	Aplikace do téměř všech druhů zdiva
a	Injektážní otvory se krémem plní pouze jednou
a	Chemicky i fyzikálně slučitelný s ošetřovaným prostředím
a	Dlouhodobá účinnost vytvořené horizontální hydrofobní clony
a	Rychlá, čistá a jednoduchá aplikace
a	Zdivo je po injektáži dále propustné pro vodní páru
a	Při použití vzniká minimum odpadu
a	Bez obsahu organických rozpouštědel (VOC)

Balení 5l, 10l, 30l

Salám (580 ml)

InjektPump Cream

Výhody

se aplikuje pomocí injektážní 
pumpy InjektPump Cream.

monoporce se snadno apli-
kuje pomocí aplikační pistole            
s trubkovým nástavcem.

APLIKACE
580ml monoporcí (salámů)

APLIKACE
pomocí InjektPump Cream


