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SOUDAINJECT 

Poznámka: Informácie obsiahnuté v tomto dokumente sú výsledkom našich testov a skúseností a sú uvedené v dobrej viere. Rôznorodosť materiálov, podkladov, počet ich možných  
kombinácií a spôsobov aplikácií je tak vysoký, že nie je možné obsiahnuť ich úplný popis. Z týchto dôvodov nemôžeme všeobecne prijať zodpovednosť za dosiahnuté výsledky.  
V každom prípade odporúčame aplikáciu vopred vyskúšať.  
S.N.A.I.L. s.r.o., Rastislavova 14, 951 41 Nitra - Lužianky, Tel.: 037 6555 841 www.soudal.sk 

 

Špeciálny krém na silanovej báze určený k injektážam muriva proti vzlínajúcej vlhkosti.  
 
Technické dáta: 

Báza Krémová pasta na báze silanu 

Konzistencia pasta 

Špecifická hmotnos ť 0,89 kg/l 

Hustota 0,89 g/cm3 

Farba Biela mliečna 
Aplika čná teplota od +5°C až +30°C 

Teplota splanutia viac ako +100°C 

Účinné látky 80% hm 

  
(*) tieto hodnoty sa môžu meniť podľa aktuálnych podmienok pri aplikácii ako je teplota, vlhkosť alebo povaha podkladu 
 
 
 
 
 
Charakteristika: 
� na silanovej báze bez rozpúšťadiel  
� veľmi jednoducho sa aplikuje 
� nízka spotreba 
� určený pre vysoký stupeň zavlhčenia 
� dobre spracovateľná krémová pasta 
� jednoduchá kalkulácia spotreby 
� vhodný pre interiér aj exteriér 
 
Príklady použitia:  
� injektáž vysoko zavlhčeného muriva 
� tehlové murivo 
� zmiešané kamenné murivo 
� murivo z hlinených tehál 
� murivo kladené na hlinenú maltu 

 
 
Prevedenie:  
Balenie: 600 ml alu sáčok s uzáverom + aplikačná trubička 
 
Skladovate ľnos ť: 
12 mesiacov od dátumu výroby v neotvorenom pôvodnom 
obale pri teplotách +5°C až +25°C. 
 
Príprava podkladu:  
Poškodené omietky odstrániť min 80 cm na čelom zavlhčenia. 
Poškodené a nepevné špáry vyškrabať 2 cm hlboko.  
 
Pracovný postup:  
Aplikácia do muriva pomocou vrtov. Výška vrtov nad úrovňou 
terénu a vo výške podlahy. Vrty vŕtajte vodorovne alebo mierne 
šikmo, najlepšie do ložnej špáry v murive. Plnenie vrtov sa 
prevádza pomocou aplikačnej trubice vhodného priemeru 
napojenej na aplikačný sáčok s uzáverom.. Trubica sa vsunie 
čo najhlbšie do vrtu, aby sa celý vrt rovnomerne vyplnil. Behom 
plnenia sa trubica rovnomerne vyťahuje z vrtu von. Vzdialenosť 
injektážnych vrtov je 10 – 12 cm, s priemerom od 12-16mm 
podľa hrúbky steny. Hĺbka vrtu je -2 cm celkovej hrúbky muriva. 
Pred naplnením pastou SOUDAINJECT je nutné vrty vyčistiť od 
prachu po vŕtaní a špáry v murive očistiť drôtenou kefou. 
Aplikácia krému je možná až do 95% zavlhčenia muriva.  
Pri injektáži extrémne pórovitých materiálov (porobetón...) treba 
počítať so zvýšenou spotrebou injektážneho krému. Po 
vsiaknuté injektážneho krému otvor vyplniť cementovou maltou 
alebo expanznou maltou SOUDAHOLD. 
 
 
 

 
 
 
  
 
Bezpečnos ť: 
Dodržujte bežné podmienky hygieny a bezpečnosti práce. 
Bližšie informácie o bezpečnosti pri doprave, skladovaní a 
manipulácii nájdete v aktuálnom Bezpečnostnom liste. 
 
Pre aplikáciu sú nutné osobné ochranné prostriedky. 
 
 
Minimálna spotreba pri priemere vrtu 12mm: 
 

Hrúbka muriva  Spotreba SOUDAINJECT 
150mm 200ml 
400mm 500ml 
500mm 600ml 

Pri výpočte treba uvažovať 10% výpočtu spotreby s rezervou. 
 


