
NAJLEPŠÍ SPÔSOB 
VYSÚŠANIA VLHKÉHO 
MURIVA

Pred aplikáciou si prečítajte aktuálny produktový list a kartu 
bezpečnostných údajov.
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3. Injektáž  Potrebné množstvo balení
Dĺžka 
steny

Hrúbka steny [mm]
110 220 330 440

10 m 1.5 3.0 5.1 7.0
20 m 3.0 6.0 10.2 13.0
30 m 4.6 9.0 15.3 21.0
40 m 6.1 12.0 20.4 28.0

Vsuňte aplikačnú trubicu až na dno vyvrtaného otvoru. Začnite 
vytlačovať injektážnu hmotu SikaMur® InjectoCream-100 a zároveň 
vysúvajte trubicu. Dôkladne vyplňte otvor až do 1 cm od jeho konca. 
Pravidelne zvonka handričkou očisti te aplikačnú trubičku.
Už naplnené otvory hneď po injektáži uzavrite rýchlotuhnúcou 
maltou ako napr. SikaMinipack - rýchlotuhnúci.

SikaMur®Dry
Sanačná omietka na vápenno-cementovej báze, ktorá vytvára  vysoké 
množstvo makro a mikro pórov umožňujúcich rýchle odvetrávanie
vlhkosti  z muriva.

Výhody omietky SikaMur®Dry
•  rýchle vysušovanie muriva vďaka systému 
 makro a mikro pórov
•  zadržiava soli prenikajúce z podkladu
•  vysoká difúzia vodných pár
•  výborná spracovateľnosť
•  podobný modul pružnosti  ako u muriva
•  jeden produkt na hrubú aj jemnú omietku

Spotreba:  25 kg /1m2 /2 cm hrúbky omietky,
 25 kg = 21l malty

Sika Slovensko spol. s r.o.
Rybničná 38/e, Brati slava
www.sika.sk

SikaMur® 
InjectoCream-100

KNOW-HOW                      
Z VEĽKÝCH STAVIEB    
DO POLÍC

Sika Slovensko na facebooku! 
Staňte sa našim fanúšikom a sledujte 
novinky on-line.
www.facebook.com/SikaSlovensko

4. Oprava omietky po injektáži
Injektáž proti  vzlínajúcej vlhkosti  nespôsobí okamžité vysušenie 
muriva, iba bráni ďalšiemu prenikaniu vzlínajúcej vlkosti . Preto 
odložte ďalšie rekonštrukčné práce, aby mohlo dôjsť k vysušeniu 

muriva. Všeobecne platí , že ak nie je 
použitá špeciálna omietka, tak rýchlosť 
vysúšania je 1 mesiac na každých 25 
mm  hrúbky steny. Takže stena hrúbky 
300 mm potrebuje na úplné vyschnuti e 
12 mesiacov. Na urýchlenie priebehu 
vysúšania odporúčame použiť sanačnú 
omietku SikaMur®-Dry.

Balenie: 
25 kg

SikaMur®Dry

SikaMur® 
InjectoCream-100



Vydúvanie náterov, opadávajúce omietky, 
odlupujúce sa tapety, plesne, hnijúce drevo 
a nepríjemný zatuchnutý zápach – to je často 
bežné v mnohých starších budovách a príčinou 
je vzlínajúca vlhkosť v murive.

SikaMur® InjectoCream-100 
je nový koncept na riešenie problému vzlínajúcej vlhkosti . SikaMur® 
InjectoCream-100 je silanová vodu odpudzujúca krémová hmota. 
Nanáša sa do série otvorov navŕtaných do vrstvy malty v murive 
za pomoci bežných tmeliacich pištolí. Nie sú potrebné žiadne 
vstrekovacie pumpy.  Po aplikovaní do vrstvy malty, SikaMur® 
InjectoCream-100  sa rozšíri difúziou vo vlhkom murive, a vytvorí 
bariéru odpudzujúcu vodu, ktorá bráni ďalšiemu vzlínaniu vlhkosti  v 
murive.

Použiti e:
SikaMur® InjectoCream-100 sa používa na ochranu proti  vzlínajúcej 
vlhkosti  v takmer všetkých typoch murovaných sti en:
• plné tehlové murivo
• murivo s duti nou uprostred
• zmiešané typy muriva (kamenné a pod.).

Balenie: 
600 ml monoporcia
300 ml kartuša

Vytláčacia pištoľ PowerFlow
•  kvalitná aplikačná pištoľ 
•  umožňuje aplikáciu monoporcií  a 

po vyšrubovaní modrého 
tlačného taniera je možné 
aplikovať i kartušu 300 ml

Aplikačné náradie:
Aplikačný Hobby set
•  potrebné príslušenstvo 

na aplikáciu monoporcie
•  do hĺbky otvorov do 40 cm, 

pri hlbších je hadičku možné 
vymeniť  za dlhšiu

VÝHODY INJEKTÁŽE SO SIKAMUR® INJECTOCREAM-100

Šetrí náklady a čas

Pre všetky druhy muriva

Jednoduchá aplikácia

Bezpečná aplikácia

Esteti cký vzhľad

•  lacnejší, rýchlejší a jednoduchší 
spôsob ako podrezávanie

• možné aplikovať vlastnými silami 
bez špeciálnych skúseností 

•  vysoká účinnosť, obsahuje až 
80% aktí vnej zložky

•  presne stanovená spotreba vďaka 
vŕtaným otvorom

•  žiadne straty pri aplikácii
• stačia otvory len z jednej strany •  bez rizika tvorby výkvetov 

ako pri produktoch na báze 
silikonátov

•  minimálne znečistenie •  murivo z plných tehál
•  kamenné a zmiešané murivo
•  murivo z plyno a peno silikátov
•  murivo s duti nou uprostred

•  sanácia bez podrezávania 
alebo vrážania do muriva

•  potrebná iba štandardná 
vytláčacia pištoľ, pri monoporcii 
Sika Hobby set a bežná vŕtačka

• netreba miešať, materiál je 
pripravený na použiti e

•  produkt na vodnej báze, 
neobsahuje žieraviny, 
nehorľavý

Odstráňte soklové 
dlaždice, omietku  
tak, aby sa odkryli 
škáry muriva, 
v ktorých má byť 
vykonaná injektáž.
Zmerajte hrúbku 
muriva a nastavte 
doraz na vŕtačke.

SikaMur® 
InjectoCream-100
bariéra odpudzujúca vodu Navŕtajte otvory 

s priemerom 
12 mm vodorovne 
s osovou vzdiale-
nosťou nie väčšou 
ako 120 mm. 
Hĺbka otvorov závisí 
od hrúbky muriva.

Vyvŕtané otvory 
dôkadne vyčisti te 
použití m ručnej 
pumpy.

Hrúbka steny (mm) 110 220 330 440

Požadovaná hĺbka otvorov (mm) 100 190 310 420

Návod na injektáž

Požadovaná hĺbka otvorov pre rôzne hĺbky muriva

Rozmiestnenie vrtaných otvorov

1. Príprava muriva

krížová väzba nerovnomerne

150 mm nad úrovňou terénu

2 . Príprava balenia 
Vložte monoporciu do 
pištole. Odrežte alebo 
predierujte viditeľný 
koniec balenia. Podľa 
návodu zostavte hobby 
set a zašrubujte pištoľ.

SikaMur® InjectoCream-100

klasická väzba

Vložte kartušu do 
pištole a na vytláčaciu 
dýzu nasuňte priloženú 
hadičku. 


