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Liik ja omadused 

 
BORNIT®-Injektionscreme Plus on kõrgväärtuslik, kasutusvalmis, silaanil baseeruv, vedel 
injekteerimisvahend.. Müüritises põhjustab see kapillaaride hüdrofoobiat ja tungib 
peenimatesse kapillaaridesse.  
 

 
Rakendusvaldkonnad 

 
BORNIT®-Injektionscreme Plus rakendatakse tagantjärgi injekteerimiseks kapillaarselt 

tõusva 
õhuniiskuse vastu. Kõrge toimeainesisaldusega spetsiaalse valemi tõttu  
Saab seda rakendada kuni 95% niisutusmäärani. Kreemja 
konsistentsi tõttu tuleb BORNIT®-Injektionscreme Plus kasutada ilma kuluka 

ettevalmistuseta, nagu 
õõnesruumide täitmine. 
 

 
Teie eelised 

 

 Töötlemisvalmis  

 Kreemjas konsistents  

Lahustivaba 

 Hüdrofoobsed, seetõttu ei ummistu poorid. 

 Ei ole vaja eelnevat õõnesruumide sulgemist. 

 Suurepärased penetratsiooniomadused väikseimates kapillaarides 

 Rakendatav läbiniisutuse määraga kuni 95 %  

 Ei moodusta võõrsoolasid 

 Väga kõrge toimeaine kontsentratsioon 

 Surveta rakendamine 

 „Made in Germany“ 
 

 
Tooteandmed 
lühidalt 

 
Alus Spetsiaalsed silaanid 
Värvus:   valge/kollakas 
Töötlemistemperatuur alates +5°C 
Tihedus: ca. 0,89 g/cm³ 
Konsistents:   pastalaadne 
Toimeainesisaldus:  ca. 82 % 
Kulu: sõltuvalt seina paksusest 
  

 

 
Töötlemine 

 
Aluspinna ettevalmistamine  

 
Eemaldage kahjustatud vana krohv vähemalt 80 cm kõrgemalt kui on tuvastatud  
niiskusekahjustused. Kratsige liivased, muredad, purunenud vuugid 2 cm sügavuselt välja. 
Vajadusel tuleb pealispind mehhaaniliselt puhastada. Lahtitulnud tükid ja lahtised vuugid 

tuleb eelnevalt 
BORNIT®- Sperrmörtel hüdroisoleeriva mördi abil sulgeda. Krohvist vabastatud müüritist 

tuleb 
töödelda BORNIT®- antisulfati soolatõrjevedelikuga . Seejärel tehakse alusvuuki puuravad 

läbimõõduga  
12 - 16 mm vahekaugusega 8 - 12 cm horisontaalselt. Puurava sügavus on 
seina paksus miinus 5 cm (näide: 40 cm seinapaksus = 35 cm 
puurava sügavus).  Puuravad tuleb õlivaba suruõhu või tolmuimeja abil põhjalikult  
läbi puhuda. Kaherealise puurimise korral ei tohi puuravade kõrguste nihe ületada  
8-12 cm. BORNIT®-Injektionscreme Plus kasutamine poorbetoonis 
on võimalik, kuna see on sõltuv teatud eeldustest, palume 
eelnevalt nõu pidada meie rakendustehnikuga.  
 



 

 
Töötlemine 
 
 
 

 
BORNIT®-Injektionscreme Plus saab 1K-injekteerimisseadmete või suruõhupritsi kaudu 
Injekteerimislantsettiidega peaaegu survevabalt töödelda. Injekteerimine puuravadesse  
toimub tagantpoolt ettepoole, selleks viiakse injekteerimislantsett kuni puurava lõpuni sisse 
ja injekteerimispüstoli töölepanemisel tõmmatakse aeglaselt puuravast  
välja. Tuleb jälgida, et puurava täidetakse täielikult BORNIT®- 
Injektionscreme Plus-iga. Kaherealise puurimise korral algab injekteerimine 
alumisest puuravade reast. Puuravad tuleb pärast kuivamist BORNIT®- Bohrloch- 
suspension abil sulgeda. Seinte kuivamiseks ülevalpool injekteeritud seinapiirkonda 
tuleb jälgida, et ei esineks tihedaid seinakatte või -värvi kihte, 
 võimalusel eemaldage need. Tuleb hoolitseda piisavate kuivatustingimuste eest, 
vajadusel võtta tarvitusele täiendavad abinõud.  

 
Kahju ja selle põhjuse alusel tuleb tarvitusele võtta tihendusabinõud, nagu nt kanda peale 
difusioonile avatud sanitaarkrohv, ehitiste välistihendus või sisetihendus koos BORNIT®-
tootesüsteemidega.  
 

 
Kulu 

 
ca. 1,5 l/ jm ja m² seina ristlõige kaherealise injekteerimise korral 
 
Näide:  
36 cm seinapaksus: 540 ml 
48 cm seinapaksus: 720 ml 
 
Soovitame arvestada kindluse mõttes täiendavalt 10% kulu 
 lisaks. Niipea kui injekteerimismaterjal on täielikult müüritisse vastu võetud või 
imendunud, sulgetakse või täidetakse puuravad  
BORNIT®-Bohrlochsuspension-iga.  
 

 
Üldised juhised: 
 

 
Tööseadmed ja tööriistad tuleb vahetult pärast kasutamist veega 
puhastada. 
 

 
Soovitavad abivahendid: 

 
Injekteerimisseade, kindad, kaitseprillid 
BORNIT®-Bohrlochsuspension 
BORNIT®-Antisulfat 
BORNIT®-Basisgrund 
BORNIT®-Sanierputz 
 

 
Ladustamine 

 
12 kuud (jahedas, külmavabas ja kuivas originaalpakendis) 
 

 
Märkus 

 
Käesolev andmeleht asendab kogu varasemat tehnilist teavet toote kohta. Seega 
need enam ei kehti. Andmed on rakendustehnoloogia uusima taseme kohaselt 
kokku pandud. Need ei taotle terviklikkust. Toodete erialane  
ja seega edukas töötlemine ei ole meie 
kontrolli all Palun jälgige siiski, et olenevalt ehitusobjekti seisundist võivad  
olla vajalikud kõrvalekalded andmelehel väljatoodud tööviisidest. Kuivõrd 
üksiklepingus ei ole teisiti kokku lepitud, on kogu andmelehes sisalduv 
teave mittesiduv ja ei kujuta seega lepingulisi . 
tooteomadusi Jätame endale alati õiguse selles andmelehes sisalduva teabe osas 
muudatuste tegemiseks. Soovitame Teile vastavate muudatuste osas jälgida meie  
kodulehte www.bornit.de . 
 

 
Tarnevõimalused 

 
    5 liitrine plastikämber 
  10 liitrine plastikämber 
 

 

http://www.bornit.de/

