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TEKAINJECT DRY
Injektirni gel za hidroizolacijo vlažnih sten

LASTNOST IZDELKA
•  Širi se v vse smeri okoli vrtine in tvori učinkovito hidrofobno bariero
•  Gel – ne prihaja do brizganja/iztekanja izdelka
•  Natančno doziranje
•  Enostavna uporaba, ni potrebno injektiranje pod pritiskom
•  Odlična penetracija
•  Brez vonja, brez topil

                                                                  

NAVODILA ZA UPORABO
Hydroblocker TekaInject DRY je gel primeren za uporabo v ometih, maltah, zidakih. Injektiramo ga čim bolj enakomerno v 
vrtine, ki smo jih predhodno zvrtali v omet ali malto v opečnem ali kamnitem zidu. Hydroblocker TekaInject DRY lahko 
uporabimo tudi v primerih, ko je vsebnost vlage/vode visoka, saj ob prisotnosti vlage migrira v material preden tvori hidro-
fobno (vodo odbojno) bariero.

Pred injektiranjem vlažne omete odstranimo vsaj 20 cm nad vidno kapilarno vlago.
Nato v steno zavrtamo vrtine horizontalno tik nad zemljo/tlemi (običajno ca. 15 cm), če vrtamo z zunanje strani oz. tik nad 
podom, če vrtamo z notranje strani. Vrtamo v zidarsko malto med zidaki ali kamni. Radij vrtine in razdalja med vrtinami se 
lahko spreminja glede na poroznost materiala v katerega bomo injektirali proizvod. Če vrtamo v malto (fuge med zidaki ali 
kamni) velja, da naj bo razdalja med vrtinami 8 – 12,5 cm, radij naj bo 12 – 20 mm. Vrtino zavrtamo do globine 2-4 cm do 
nasprotne strani stene. Stene nikoli ne prevrtamo.

Vrtino očistimo, tako da v njej ni več prahu, nato s pomočjo aplikatorja in pištole vrtine čim bolj enakomerno zapolnimo s 
Hydroblocker TekaInject DRY, tako, da istočasno zapolnjujemo vrtino z gelom in odmikamo aplikator. Zaradi gelaste 
konsistence proizvod ne izteka iz vrtin.

Vrtine lahko zapremo oz. zapolnimo z malto že 1 dan po injektiranju s Hydroblocker TekaInject DRY.

TEHNIČNE KARAKTERISTIKE 
 

Lastnost Deklarirana vrednost 
Izgled Prosojna bela do rumenkasta gel krema 
Gostota ca. 0,9 g/ml 

 

PODROČJE UPORABE
Hydroblocker TekaInject DRY je gel na osnovi silanov primeren za injektiranje. Namenjen je za horizontalno hidroizolacijo 
vlažnih zidov  v tistih primerih, ko se pojavlja kapilarni vlek vlage po zidu navzgor. 

UPORABA
1 črevo (600 ml) zadošča za horizontalno hidroizolacijo:
-  ca. 5 m zidu debeline 10 cm
-  ca. 2,5 m zidu debeline 20 cm
-  ca. 1,7 m zidu debeline 30 cm



HydroBlocker

PAKIRANJE
•  Črevo 600 ml 

SKLADIŠČENJE
•  Izdelek mora biti skladiščen v originalno zaprti embalaži pri temperaturi +5 do +30°C. 
• Izdelek moramo zaščititi pred zmrzovanjem, poškodbami in direktno sončno svetlobo. Po zamrznitvi izdelek ni več 
uporaben.
•  V dobro zaprti nepoškodovani embalaži je rok uporabnosti min. 1 leto od datuma proizvodnje.
• Po preteku datuma uporabnosti izdelek ni nujno neuporaben, vendar je potrebno preiskati tiste lastnosti, ki so 
pomembne za nameravano uporabo.

VARNOSTNA OPOZORILA
Pri delu s Hydroblocker TekaInject DRY moramo upoštevati splošna navodila za delo s kemikalijami:
• med delom ne jemo, pijemo ali kadimo,
• po končanem delu roke temeljito umijemo z vodo.

OPOZORILO
Navodila so podana na osnovi naših preiskav in izkušenj, vendar zaradi specifičnih pogojev in načina dela priporočamo 
predhodne preskuse za vsak primer uporabe. Ker na izvajanje del ne moremo vplivati, tudi ne odgovarjamo za kvaliteto del!
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