
SikaMur ® 
InjectoCream-100
OŠETŘENÍ PROTI 
VZLÍNAJÍCÍ VLHKOSTI 
VE ZDIVU



Před ošetřením Po ošetření

Aplikace nevyžaduje žádná speciální injektážní čerpadla nebo nářadí! 
SikaMur® InjectoCream-100 se injektuje jednorázově a pomocí difuze se 
rozptýlí uvnitř vlhkého zdiva a vytvoří hydrofobní zábranu, která zamezí 
dalšímu vzlínání.

Požadované množství monoporcí (kartuší):

SikaMur® InjectoCream-100 je vodu odpuzující krémovitá 
hmota, která se aplikuje do řady otvorů předem 
vyvrtaných do zdiva, pomocí běžné ruční trubkové pistole 
na tmely.

Monoporce: 600 mlKartuše: 300 ml

SikaMur® InjectoCream-100

Délka zdi Tloušťka zdiva

110 mm 220 mm 330 mm 440 mm

10 m 1,5 (3) 3,0 (6) 5,1 (10,2) 7,0 (14)

20 m 3,0 (6) 6,0 (12) 10,2 (20,4) 13,0 (26)

30 m 4,6 (9,2) 9,0 (18) 15,3 (30,6) 21,0 (42)

40 m 6,1 (12,2) 12,0 (24) 20,4 (40,4) 28,0 (46)

Poznámka: uvedené hodnoty se mohou v různých podmínkách lišit. Při určování množství 
potřebného materiálu vždy připočítejte alespoň 10% navíc.

PRODUKTOVÝ 
LIST



 ́ Je nutné odstranit případné 
obklady a omítku z následně 
ošetřovaného zdiva tak, aby 
bylo zdivo zcela odkryto pro jeho 
identifikaci. Změřte tloušťku 
každé zdi a nastavte doraz na 
vrtačce nebo hloubku vrtaného 
otvoru označte na vrtáku lepicí 
páskou.

 ́ Systém vyžaduje vrtat otvory 
o průměru 12 mm v osové 
vzdálenosti max. 120 mm. 
Nejefektivnější je vrtání otvorů 
vodorovně, do ložných spár zdiva, 
cca 15 cm nad terénem.

 ́ Každý vyvrtaný otvor musí být 
vyčištěn, nejlépe vyfouknutím 
vzduchem.

SikaMur® InjectoCream-100

 ́ Aplikujte SikaMur® InjectoCream-100 
pomocí ruční trubkové pistole 
vsunutím aplikační trubičky až na 
dno vyvrtaného otvoru, vytlačujte 
injektážní hmotu a současně 
vysouvejte aplikační trubičku.

Návod k použití:

VIDEO



Výhody SikaMur® InjectoCream-100:

EKONOMICKÉ A EFEKTIVNÍ 
ŘEŠENÍ

 ́ rovnoměrné dávkování 
- snadná kalkulace spotřeby

 ́ vysoký obsah aktivní látky 
- více než 80 %

 ́ žádné ztráty během aplikace

SNADNÁ APLIKACE
 ́ 1komponentní, připravený ihned 

k použití
 ́ jednoduchá aplikace pomocí 

ruční trubkové pistole, 
nevyžaduje použití injektážního 
čerpadla

 ́ bez rizika tvorby průsaků 
a výkvětů

VHODNÝ PRO VŠECHNY DRUHY 
ZDIVA

 ́ zdi z plných i dutých pálených 
cihel

 ́ kamenné i smíšené zdivo
 ́ duté, sutí plněné zdivo apod.

ŠETŘÍ ČAS
 ́ rychlá aplikace
 ́ rychlá injektáž

BEZPEČNÁ APLIKACE
 ́ nízké riziko, na vodní bázi, není 

žíravý, není hořlavý, neaplikuje 
se pod tlakem

 ́ bez rozlití a znečištění



JAK ZABEZPEČIT DLOUHODOBĚ DOBRÉ 
VÝSLEDKY VYSYCHÁNÍ ZDIVA:

1.  Zabezpečte dobré větrání 
umožňující vysychání zdiva.

2.  U nových podlah zajistěte, aby 
jejich hydroizolační vrstva proti 
zemní vlhkosti byla aplikována 
s takovým přesahem, aby 
překryla vrstvu injektáže. Pokud 
nebude současně prováděna nová 
podlaha, opatřete stěnu dvěma 
vrstvami hydroizolační stěrky 

(např. SikaTop® -157 Flex) tak, 
aby překrývala zónu injektáže 
s přesahem 50 až 100 mm.

3.  Omítněte zdivo sanačním 
omítkovým systémem SikaMur®.

4.  Doporučujeme ošetřit venkovní 
zdi hydrofobní impregnací 
Sikagard®-703 W.



SIKA CZ, S.R.O. 
Bystrcká 1132/36,

624 00 Brno

Česká republika

Tel. +420 546 422 464

www.sika.cz

Váš distributor:

Sika CZ, s.r.o. je certifikovaná podle norem CSN EN ISO 9001 a 14001.
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