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Fassa Inject Liquid H
TECHNISCHE F ICHE

       (blad 1 van 2)

 
TOEPASSING

- Fassa Inject Liquid H is een massief vochtwerend middel 
dat een doeltreffende, definitieve barriere vormt tegen wa-
ter dat opstijgt door capillariteit. Het zorgt voor de vorming 
van een duurzame blokkeerzone, ongeacht de aard of de 
dikte van de muur.

- Fassa Inject Liquid H is een vloeistof, klaar voor gebruik, en 
samengesteld volgens een formule op basis van hydrofobe 
harsen van het type: silane en siloxane verbindingen met 
methyl en ethoxy groepen.

- Fassa Inject Liquid H bevat geen oplosmiddelen, is niet 
ontvlambaar, is reukloos en niet schadelijk.

Eigenschappen van het product
- Stopt binnen 48u het capillair opstijgend vocht
- Is niet biologisch afbreekbaar
- Bestand tegen zouten en zuren

VERWERKINGSVOORSCHRIFTEN

Voorbereiding van de ondergrond
Om doeltreffend te kunnen werken, moet de injectiezone 
vrij zijn, en zo mogelijk ontdaan van wandbekleding en verf. 
Om de evolutie van het opdrogen te kunnen volgen, is het 
aangeraden voor de injectie het watergehalte te bepalen met 
behulp van een carbidebom.

Boren van de injectiegaten
Het boren kan zowel vanaf de binnenzijde als vanaf de  
buitenzijde van het gebouw gebeuren. Het boren moet 
gebeuren in de laagste horizontale voeg vlak boven de grond, 
bij voorkeur licht schuin naar beneden.
- Afstand tussen de injectieopeningen: 8 tot 12 cm.
- Diameter: 12 tot 14 mm.
- Diepte: ongeveer 3/4 tot 4/5 van de dikte van de muur.
De boringen moeten aangebracht worden boven het grond-
niveau.

Injectie
De injectie van Fassa Inject Liquid H gebeurt met lagedruk-
uitrusting voorzien van een doorstroommeter dit om een 
uniforme verdeling van het waterwerend product in het 
metselwerk te garanderen.
- De injector plaatsen en vastklemmen in de ingang van de 

injectieopening;
- Fassa Inject Liquid H injecteren (druk tussen 1 en 2,5 bar) 

en hierbij ononderbroken zeer strikt het debiet controleren 
met behulp van de doorstroommeter (analoog of digitaal);

- De ingespoten hoeveelheid moet liggen tussen 1,5 en  
2,5 liter per strekkende meter en per 10 cm muurdikte.

Uitdrogen
De uitdroogtijd van de muur kan 6 tot 12 maanden (of meer) 
bedragen, afhankelijk van de aard van de muur, zijn dikte, zijn 
vochtgehalte en de interne en externe klimaatomstandig-
heden.

 Vloeibaar vochtwerend product op waterbasis
 Behandeling tegen opstijgend vocht
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Voorzorgsmaatregelen
- Incidentele vlekken onmiddellijk verwijderen met water
- Let op! De Injectie van Fassa Inject Liquid H verhoogt  

tijdelijk het vochtgehalte van de muren.
- De injectiewerkzaamheden tegen opstijgend vocht hebben 

als hoofddoel het uitdrogen van het metselwerk, en niet 
het bestrijden van eventuele problemen met ontwikkeling 
van geurproblemen of schimmels in het metselwerk.

Verbruik
- 1,5 – 2,5 liter per strekkende meter en per 10 cm  

muurdikte

TECHNISCH KENMERKEN

Actieve bestanddelen 10 % ± 2 (25°C/24 u)

Uitzicht melkachtig wit

Brookfield-viscositeit 4 cPs 

Dichtheid 0,99

Vlampunt n.v.t.

Werkingsprincipe hydrofoob

Gereedschap
Lagedruk injectietoestel.

Verpakking en opslag
20 l
Droog en vorstvrij bewaren, 1 jaar houdbaar. Lege verpakking 
gesloten houden en afvoeren naar de bevoegde instanties.
Product verdeeld door Façabelle bvba

Het veiligheidsinformatieblad (VIB) is op vraag verkrijgbaar 
via info@facabelle.be

Alle informatie die via deze technische fiche wordt kenbaar 
gemaakt is louter informatief, zonder nadelige erkenning, 
noch enige ander 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.

Datum 11/08/2017


