
 

 

s a n á c i a  v l h k é h o  m u r i v a  

strana 1 

▼
Kiesey Injektcreme  

 

 
 
 
 

 

 Jednozložkový hydrofobizačný krém pripravený na okamžité použitie s vysokým 
obsahom účinných látok. Vodorovná izolácia s hydrofóbnym účinkom určená na 
dodatočné nanesenie novou a inovačnou metódou z kartuše. Zastavuje vystupujúcu 
vlhkosť v murivách; zaisťuje trvalé vysušenie vlhkých stien. Zachováva pôvodnú 
stavebnú hmotu a zabraňuje tým napučiavaniu v dôsledku pôsobenia soli a tvorbe plesní. 

Oblasti použitia: Produkt ▼Kiesey Injektcreme sa používa na vytvorenie dodatočnej vodorovnej izolácie proti 

vystupujúcej vlhkosti na základe novej a inovačnej metódy z kartuše. Je určený aj ako súčasť 
sanačných opatrení, ak v priebehu času došlo k narušeniu tesnosti pôvodnej vodorovnej 
izolácie, alebo ak nebola na stavbe osadená žiadna vodorovná izolácia. Produkt ▼Kiesey 
Injektcreme zabraňuje ďalšiemu prenikaniu vlhkosti a spoľahlivo zaisťuje trvalé vysušenie 
muriva. Dá sa aplikovať v murivách, betóne, kameni a skale. Nie je vhodný na aplikáciu do 
pórobetónu, špár vymazaných hlinou alebo lastúrnatým vápnom. 

Vlastnosti: ▼Kiesey Injektcreme je hydrofobizačný krém na báze silanu a siloxanu s nízkou viskozitou. Na 

základe svojej nízkej viskozity dokáže preniknúť aj do najmenších pórov a kapilár v stavebnom 
materiáli. Produkt ▼Kiesey Injektcreme reaguje pri kontakte so stavebným materiálom a vytvára 
izolačnú vrstvu, ktorá je základom začiatku procesu vysúšania steny. Produkt ▼Kiesey 
Injektcreme nerozožiera armovaciu oceľ. Produkt ▼Kiesey Injektcreme sa nanáša jednoducho 
a rýchlo pomocou bežnej ručnej špárovacej pištole, jednorázovo do radu dier vyvŕtaných do 

muriva. 

Vŕtané diery Produkt ▼Kiesey Injektcreme sa aplikuje do minerálnej, priebežne nosnej, vodorovnej špáry 

v murive. Do muriva určeného na zaizolovanie vyvŕtajte v jednom rade diery cca. 15 cm nad 
úrovňou zeminy (miesto styku murivo – zemina). Jednotlivé diery budú od seba vzdialené cca. 
15 cm. Tieto vyvŕtané diery majú mať priemer 12 mm. Ich dno by sa malo nachádzať cca. 15 
mm pred koncom muriva. Na vŕtanie dier použite elektropneumatické vŕtacie kladivo. Pri aplikácii 
produktu ▼Kiesey Injektcreme na vonkajšie steny pivníc, okrem toho skontrolujte prítomnosť 
funkčnej izolácie vonkajšej steny pivnice. Pred samotnou injektážou dôkladne vyfúkajte 
z vyvŕtaných dier prach stlačeným vzduchom. 

Príprava 
podkladu: 

Najskôr odstráňte existujúcu omietku v rozsahu až cca. 80 cm nad viditeľnú oblasť prieniku 
vlhkosti. Ak je viditeľné predošlé vyspravenie omietkou, úplne ho odstráňte. Mechanicky vyčistite 
murivo. Vydrolené špáry v murive vyškriabte do hĺbky cca. 2 cm. Celú plochu ošetrite po 
odstránení omietky produktom Antisulfat. Vyškriabané špáry vyplňte produktom 
Barier Mortar fein (jemná izolačná omietka). 

Spracovanie: Produkt ▼Kiesey Injektcreme nespracúvajte pri teplotách nižších ako +5 °C a vyšších ako 

+25 °C. Priloženú injektážnu hadicu nasa ďte na špičku kartuše, naskrutkujte ju na kartušu 
a úplne vyplňte vyvŕtanú dieru produktom ▼Kiesey Injektcreme. Použite ručnú špárovaciu pištoľ 
(napr. Bostik FO 400), ktorou jednorázovo naneste produkt ▼Kiesey Injektcreme do radu 
vyvŕtaných dier. Vyvŕtané diery prekryte po vyschnutí vodotesnou maltou, napr.  
Bohrlochschlämme. 

Pokyny pre 
následné práce: 

Plochu pod zaizolovanou vodorovnou špárou v murive zaizolujte pomocou produktu  
K11 Flex Schlämme grau, v dvoch vrstvách. Po ukončení týchto prác naneste na zaizolovanú 
stenu penetračný náter Spritzbewurf WTA a omietnite ju omietkou Sanierputz WTA 
fein (jemná sanačná omietka) alebo Sanierputz weiß (biela sanačná omietka), čím 
vylúčite napučiavanie v dôsledku pôsobenia solí. Pri tlakovej vode odporúčame použiť namiesto 
produktu K11 Flex Schlämme grau plošnú izoláciu s izolačným systémom Aquastopp. 

Spotreba: Hrúbka steny              100 mm    200 mm        300 mm      400 mm 
Priemer vŕtanej diery    12 mm      12 mm          12 mm        12 mm 
Hĺbka vŕtanej diery       85 mm     185 mm        285 mm      385 mm 
Spotreba na m cca.    145 ml      145-290 ml   290 ml        435-580 ml 
 

  

▼ Kiesey Injektcreme 

Vodorovná izolácia proti vlhkosti 
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Čistenie 
pracovného 
náradia: 

Náradie a znečistené miesta okamžite očistite vodou. 
 
 
 
 
 

Skladovanie: Skladovateľnosť cca 12 mesiacov v originálnom obale. Skladovať v uzavretých obaloch v suchu 
a chlade, chráňte pred mrazom. Šarža: prvá číslica udáva rok, druhé dvojčíslie týždeň výroby. 

Forma dodávky: Kartón s 12 kartušami (vrátane trysky na kartuše/injektážnej hadice) á 290 ml  

 


