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B103-1

Crême-vormig vochtwerend product –  
Behandeling tegen opstijgend vocht

B103-1 TECHNIFUGE MS HYDRO CREAM

OPSTIJGEND VOCHT • WATERGEDRAGEN

Beschrijving
•	 TECHNIFUGE MS HYDRO CREAM is een massief vocht-

werend middel dat een barrière vormt tegen water dat 
opstijgt door capillariteit.

•	 Het zorgt voor de vorming van een blokkeerzone, onge-
acht de aard of de dikte van de muur;

•	 TECHNIFUGE MS HYDRO CREAM is klaar voor gebruik in 
crèmevorm (gel) en samengesteld volgens een formule op 
basis van hydrofobe harsen van het type: silaan, siloxaan;

•	 TECHNIFUGE MS HYDRO CREAM bevat geen oplosmidde-
len, is niet-ontvlambaar, is reukloos en niet schadelijk;

•	 TECHNIFUGE MS HYDRO CREAM is verpakt in worsten van 
600 ml die direct in het TECHNICHEM spuitpistool kunnen 
worden geplaatst;

•	 TECHNIFUGE MS HYDRO CREAM kan ook met een toestel 
geinjecteerd worden (boxen van 5 en 25 ltr);

•	 Stopt binnen 48u al het capilair opstijgend vocht.

Prestaties
•	 TECHNIFUGE MS HYDRO CREAM werd getest door het 

Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor de Bouw; 
rapport nr. D.E 622X757; 

•	 TECHNIFUGE MS HYDRO CREAM beschikt over een Tech-
nische Goedkeuring UBATc met certificatie ; A+A+A+

Toepassingen – Eigenschappen 
van de behandelde materialen
•	 Garandeert optimale doeltreffendheid, ongeacht de aard, 

de dikte of het vochtgehalte van het metselwerk;
•	 Verlaagt de oppervlaktespanning van het substraat bene-

den 20 mN/m;

Eigenschappen
•	 Snel en gemakkelijk (zonder gevaar voor spatten); niet 

over te gieten, geen productverlies;

•	 Geconcentreerde samenstelling (80% actieve bestand-
delen);

•	 Dankzij de pastavormige consistentie is het mogelijk hori-
zontale gaten te vullen zonder uitvloeiing van het injec-
tieproduct;

•	 Bestand tegen zuren en zouten;
•	 Geclassificeerd als niet-toxisch, niet-ontvlambaar en 

reukloos;
•	 Bevat geen solventen, noch zouten;
•	 Het mengsel van harsen garandeert een sterke migratie 

in de ondergrond en een hoog doordringingsvermogen;
•	 Zonder vluchtige organische stoffen (VOS);
•	 Maakt gebruik van het in de muur aanwezige vocht om 

door te dringen in de hele dikte van de muur, vooraleer 
het een waterwerend hars vormt.

Voordelen van de systeem
•	 Geen wachttijd tot verzadiging tijdens de injectie;
•	 Gemakkelijker boren in een mortellaag;
•	 Praktische worsten – gemakkelijke injectie – geen duur 

injectiematerieel vereist;
•	 Aan te brengen zonder gevaar voor overlopen of spatten;
•	 Product in waterige fase – reukloos;
•	 Geen productverlies;

Toepassing
Voorbereiding van de ondergrond
Om doeltreffend te kunnen werken, moet de injectiezone vrij 
zijn, en zo mogelijk ontdaan van pleisterlagen en e.a..
Om de evolutie van het opdrogen te kunnen volgen, is het 
aangeraden vóór de injectie het watergehalte te bepalen met 
behulp van een carbidbom.

Boren van de injectiegaten
•	 Het boren kan zowel vanaf de binnenzijde als vanaf de 

buitenzijde van het gebouw gebeuren. Het boren moet 
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Alle informatie die via dit document wordt verspreid is louter informatief, zonder nadelige erkenning, noch enige andere garantie dan deze die voortvloeit 
uit de verkoop van onze producten, binnen de grenzen van onze algemene voorwaarden.

De gebruikers moeten altijd onze laatst gepubliceerde technische fiches raadplegen; een exemplaar hiervan is beschikbaar op eenvoudige aanvraag.
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gebeuren in de laagste horizontale voeg vlak boven de 
grond, bij voorkeur licht schuin naar beneden:

 - Afstand tussen de injectieopeningen: 10à 12 cm;
 - Diameter: 12 à 14 mm;
 - Diepte: de dikte van de muur min 3 cm.

•	 Het boorniveau moet boven het grondoppervlak liggen 
(maaiveld).

Injectie
TECHNIFUGE MS HYDRO CREAM wordt ingespoten met het 
TECHNICHEM injectiepistool. De behandeling bestaat uit 
het plaatsen van de worst met gel in het injectiepistool, het 
openen van de patroon gebeurd door de schroefdop los te 
draaien. Alle boorgaten moeten volledig opgevuld worden 
door de hendel langzaam in te drukken en het pistool hierbij 
langzaam achteruit te trekken.
•	 Opm.: holle muren moeten bij voorkeur langs de beide zij-

den behandeld worden.
•	 Muren die meer dan 50 cm dik zijn, moeten bij voorkeur 

langs de beide zijden behandeld worden.
•	 Muren van natuursteen: het traject volgen van de dichts 

bij de grond gelegen voeg.

Uitdrogen
De uitdroogtijd van de muur kan 6 tot 12 maanden (of meer) 
bedragen (1 maand per 2 à 2,5 cm dikte), afhankelijk van de 
aard van de muur, zijn dikte, zijn vochtgehalte en de interne 
en externe klimaatomstandigheden.

Afwerking
•	 De injectieopeningen moeten afgedicht worden met 

cement, aangerijkt met TECHNIPACT H.
•	 Behoudens speciale maatregelen (raadpleeg onze techni-

sche dienst), moet de afwerking gebeuren nadat de uit-
droging van de muur een terminaal stadium heeft bereikt, 
m.a.w. vochtgehalte < 5%.

•	 Voor muren die zwaar belast zijn met zouten is het gebruik 
van de omzetter TECHNICURE CS meer dan aanbevolen.

•	 Aan het aanmaakwater TECHNIMIX+ toevoegen voor 
pleisterlagen van cement of kalkcement, of TECHNI-
PLATRE voor gipspleister.

Voorzorgsmaatregelen
•	 Schoonmaken van incidentele vlekken en van het materi-

eel: detergent (zeep) en warm water.
•	 De injectiewerkzaamheden tegen opstijgend vocht heb-

ben als hoofddoel het uitdrogen van het metselwerk en 
niet het bestrijden van eventuele problemen met ontwik-
keling van stankproblemen of schimmels in het metsel-
werk.

•	 Als de muur voordien reeds werd behandeld met een 
ander product tegen opstijgend vocht, de openingen voor 
injectie van TECHNIFUGE MS HYDRO CREAM 15 tot 20 cm 

boven de gaten van de vorige behandeling boren, opdat 
het TECHNIFUGE MS HYDRO CREAM correct zou kunnen 
diffunderen in het metselwerk.

•	 Als in de te behandelen muur nog een oud dichtheids-
membraan aanwezig is (op basis van bitumen of kunst-
stof), de bezetting onder dit membraan verwijderen en 
TECHNIFUGE MS HYDRO CREAM injecteren onder het 
membraan.

•	 Kies de injectiehoogte in functie van de interne en externe 
grondniveaus, maar breng TECHNIFUGE MS HYDRO 
CREAM altijd zo dicht mogelijk bij de vloer aan, bij voor-
keur ter hoogte van de plint. Nooit injecteren beneden het 
maaiveld.

Technische kenmerken
Dichtheid: ca. 1 kg/l
Uitzicht: witte, crèmeachtige vloeistof
Actieve bestanddelen: 80% ± 2% (25°C/24 h)
Vlampunt: niet van toepassing
Wijziging van de oppervlaktespanning: van 15 tot 20 mN/m
Werkingsprincipe: hydrofoob.

Verpakkingen en opslag
310 ml, 600 ml, 5 l en 25 l
Product gefabriceerd door TECHNICHEM N.V.
Droog en vorstvrij bewaren

Het veiligheidsinformatieblad (VIB) is voor professionelen op 
aanvraag beschikbaar, op de internetsite   
www.publichem.com
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Hydrofuge de surface pour support poreux (5 polymères)Worsten van 600 ml
Lengte 1 m 2 m 3 m 4 m 5 m 10 m 11 m 12 m 13 m 14 m 15 m 16 m 17 m 18 m 19 m 20 m

Aantal boring
(alle 10 cm) 10 20 30 40 50 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200

Lengte Dikte

7 cm 9 cm 0,1 0,3 0,4 0,5 0,7 1,3 1,5 1,6 1,7 1,8 2,0 2,1 2,2 2,4 2,5 2,6

12 cm 14 cm 0,2 0,5 0,7 0,9 1,2 2,3 2,6 2,8 3,0 3,3 3,5 3,7 4,0 4,2 4,4 4,7

17 cm 19 cm 0,3 0,6 1,0 1,3 1,6 3,2 3,5 3,8 4,2 4,5 4,8 5,1 5,4 5,8 6,1 6,4

27 cm 29 cm 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 5,1 5,6 6,1 6,6 7,1 7,6 8,1 8,7 9,2 9,7 10,2 

37 cm 40 cm 0,7 1,4 2,1 2,8 3,5 7,0 7,7 8,4 9,1 9,8 10,5 11,2 11,9 12,6 13,1 13,9

47 cm 50 cm 0,9 1,8 2,7 3,5 4,4 8,9 9,7 10,6 11,5 12,4 13,3 14,2 15,1 15,9 16,8 17,7

56 cm 60 cm 1,1 2,1 3,2 4,2 5,3 10,6 11,6 12,7 13,7 14,8 15,8 16,9 17,9 19,0 20,1 21,1

66 cm 70 cm 1,2 2,5 3,7 5,0 6,2 12,4 13,7 14,9 16,2 17,4 18,7 19,9 21,1 22,4 23,6 24,9

76 cm 80 cm 1,4 2,9 4,3 5,7 7,2 14,3 15,8 17,2 18,6 20,1 21,5 22,9 24,4 25,8 27,2 28,7

VOORAANZICHT

ACTIE VAN HET PRODUCT

1 INJECTIE 1 INBRENGEN

2 VERSPREIDING 2 INJECTEREN 2 INTREKKING-INJECTIE: ACTIVEREN VAN DE POMPEN

3 STOLLING 3 VOLLEDIG VULLEN

DOORSNEDE

TOEPASSING

Capaciteit van de initiële doeltreffendheid van het product „TECHNIFUGE MS HYDRO CREAM®” 
Rapport W.T.C.B.: n° DE 622X894F  verbruik 1,25 l/m2

Vochtigheid van de proefstukken onder toepassing 
(% tov de capillaire verzadiging na 24 uur)

TECHNIFUGE MS HYDRO CREAM® 40% 60% 80%
Vermindering van de capillaire 
absorptie 76% 65% 60%

Migratie door het materiaal 69% 63% 67%
Klasse Klasse A+ Klasse A+ Klasse A+

Dikte 9-10 cm 1 worst 8 meters
Dikte 19-20 cm 1 worst 3 meters
Dikte 29-30 cm 1 worst 2 meters
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