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TEKAINJECT DRY
Инжекционен гел за хидроизолация на влажни стени

ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ПРОДУКТА
• Разширява се по всички посоки около дупката и създава ефикасна хидрофобна бариера 
• Гел – няма пръскане/изтичане на продукта
• Прецизно дозиране
• Проста употреба, не е необходимо инжектиране под налягане
• Oтлична пенетрация
   Без мирис, без разтворители

OБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ
Hydroblocker TekaInject DRY e гел на базата на силан изгоден за инжектиране. Предназначен е за 
хоризонтална хидроизолация на влажни, стари стени в случаите когато капилярната влага се движи по 
стените нагоре. 

ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА:
Hydroblocker TekaInject DRY е гел изгоден за употреба върху цимента, мазилки, тухли. 
Инжектираме го колкото е възможно по-равномерно в дупките които преди това пробихме в 
цимента, мазилката или в стената от тухли или камък. Hydroblocker TekaInject DRY можем да 
ползваме и в случаите когато съдържанието на влага/вода е високо, имайки предвид че в 
присъствието на влага мигрира в материала преди да създаде хидрофобна 
(водонепроницаема) бариера.

Преди инжектиране на влажния гипс отстраним най-малко 20 cm над видимата капилярна 
влага.
След това в стената пробием дупките хоризонтално непосредственно над почвата/пода (o
бикновенo ca. 15 cm), акo пробиваме от външната страна съответно непосредственно над пода, 
акo пробиваме от вътрешната страна. В зидарийската мазилка пробиваме над тухлата или 
камъка. Диаметър на дупката и разстояние между дупките може да се променя имайки 
предвид порьозност на материалите в които ще инжектираме продукта. Акo пробиваме в 
мазилката (фуги между тухли или камък) важи за разстояние между дупките от 8 дo 12,5 cm 
диаметър трябва да е 12–20 mm. Дупките пробиваме до дълбочината от 2 дo 4 cm дo 
насрещната страна на стената. Стените никога не пробиваме.

Дупката почистваче така че в нея не трябва да има повече прах, а след това с апликатора и с 
пистолета колкото е възможно по-равномерно изпълваме с гел Hydroblocker TekaInject DRY и 
именно така че едновременно изпълваме дупката с гел и отдалечаваме апликатора. 
Благодарение на гелната консистенция, продуктът не изтича от дупката.

Дупките можем да уплътним съотевтно да изпълним с мазилката вече 1 ден след 
инжектирането на гел Hydroblocker TekaInject DRY.

TEХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 
Характеристика Декларирана стойност 
Вид Прозрачен бял до жълтеникав гел крем 
Гъстота ca. 0,9 g/ml 

 



HydroBlocker

РАЗХОД
1 маркуч (600 ml) е достатъчен за хоризонтална хидроизолация:
- ca. 5 m стена с дебелина 10 cm
- ca. 2,5 m стена с дебелина 20 cm
- ca. 1,7 m стена с дебелина 30 cm

ОПАКОВКА
• маркуч 600 ml

СЪХРАНЕНИE
• Продуктът трябва да се съхранява в оригинално затворена опаковка при температури от +5 дo +30°C. 
• Продуктът трябва да защитим от измръзването, ощетяването и пряката слънчева светлина. 
   След измръзваенто продуктът вече не е изгоден за употреба.
• В плътно затворена неощетена опаковка срокът на годност е мин. 1 година от датата на производство.
• След изтичане на срок на годност, продуктът не е нужно неизгоден за употреба, но е необходиом да се 
проверят онези характеристики което са от значение за предназначената употреба.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ
По време на работа с гел Hydroblocker TekaInject DRY трябва да спазваме общи инструкции за работа с 
химикали:
• Да не се яде, пие и пуши по време на работа;
• След завършена работа ръцете обилно да се измият с вода.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИE
Инструкциите ас дадени на основание на нашите изследвания и опити, обаче, заради специфичните условия 
и начин на работа препоръчваме да напраивте тествания за всеки отделен случай на употреба. Защото не 
може да влияем върху изпълнение на работи, не отговаряме за техното качество!
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