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TEKAINJECT DRY
Инјективен гел за хидроизолација на влажни ѕидови

КАРАКТЕРИСТИКИ НА ПРОИЗВОДОТ
• Се шири во сите правци околу отворот и создава ефикасна хидрофобна бариера
• Гел – не доаѓа до прскање/истекување на производот
• Прецизно дозирање
• Едноставна употреба, не е потребно инјектирање под притисок
• Oдлична пенетрација
• Без мирис, без растворувачи 

ОБЛАСТ НА ПРИМЕНА
Hydroblocker TekaInject DRY e гел на база на силан погоден за инјектирање. Наменет е за хоризонтална 
хидроизолација на влажни и стари ѕидови во случаи кога капиларната влага се движи во ѕидот нагоре. 

УПАТСТВО ЗА УПОТРЕБА:
Hydroblocker TekaInject DRY e гел соодветен за употреба на цемент, малтери, цигли. Се 
инјектира рамномерно во отворите кои се претходно издупчени во цемент, малтер или ѕид од 
цигли или камен. Hydroblocker TekaInject DRY може да се користи и во случаи кога содржината 
на влага/вода е висока, затоа што во присуство на влага мигрира во материјалот пред да ја 
создаде хидрофобната (водоотпорна) бариера.

Пред инјектирањето, влажниот ѕид се отстранува барем 20 cm над видливата капиларна влага.
Потоа, во ѕидот правиме отвори хоризонтално непосредно над земјата/подот (oбичнo ca. 15 
cm), доколку дупчиме од надворешна страна односно непосредно над подот, доколку дупчиме 
од внатрешната страна. Во ѕидарскиот малтер дупчиме над циглата или каменот. Дијаметарот 
на отворот и растојанието помеѓу отворите може да се менува со оглед на порозноста на 
материјалот во кој ќе го инјектираме производот. Доколку дупчиме во малтер (фуги помеѓу 
циглите или каменот) важи дека растојанието помеѓу отворите е од 8 дo 12,5 cm дијаметарот 
треба да биде 12–20 mm. Отворите се дупчат до длабочина од 2 дo 4 cm до спротивната страна 
на ѕидот. Ѕидовите никогаш не се пробиваат.

Отворот мора да се исчисти и во него не смее да има прашина, а потоа со апликатор и пиштол 
отворот рамномерно се исполнува со гелот Hydroblocker TekaInject DRY и тоа така што 
истовремено го пополнуваме отворот со гелот и го одалечуваме апликаторот. Поради геластата 
конзистенција производот не истекува од отворите.

Отворите може да се заптиваат односно да се исполнат со малтер 1 ден по инјектирањето на 
гелот Hydroblocker TekaInject DRY.

TEХНИЧКИ КАРАКТЕРИСТИКИ 
 
Карактеристики Декларирана вредност 
Изглед Проѕирна бела до жолтеникава гел крема 
Густинa ca. 0,9 g/ml 

 



HydroBlocker

ПОТРОШУВАЧКA
1 цревo (600 ml) доволно е за хоризонтална хидроизолација:
- ca. 5 m ѕид со дебелина од 10 cm
- ca. 2,5 m ѕид со дебелина од 20 cm
- ca. 1,7 m ѕид со дебелина од 30 cm

ПАКУВАЊE
• цревo 600 ml

СКЛАДИРАЊE
• Производот мора да се складира во оригинално затворена амбалажа на температура од +5 дo +30°C. 
• Производот мора да се заштити од замрзнување, оштетување и од директна сончева светлина. По 
замрзнувањето производот не е употреблив.
• Во добро затворена неоштетена амбалажа рокот за употреба е мин. 1 година од датумот на производство.
• По истекот на рокот на употреба производот може да биде и употреблив, но потребно е да се испитаат оние 
карактеристики кои се важни за планираната употреба.

БЕЗБЕДНОСНИ ПРЕДУПРЕДУВАЊА
Во текот на работата со гелот Hydroblocker TekaInject DRY мораме да ги почитуваме општите упатства за 
работа со хемикалии:
• во текот на работата не јадеме, не пиеме и не пушиме;
• по завршувањето на работите темелно се миеме со вода.

ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ
Упатствата се дадени врз основа на нашите истражувања и искуства, меѓутоа, поради специфичноста на 
условите и начинот на работа препорачуваме да изведете тестирања за секој случај на примена. Бидејќи не 
можеме да влијаеме на изведувањето на работите, не одговараме за нивниот квалитет!
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