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GIẢI PHÁP THI CÔNG

Silimper  Inject được tiêm vào các lỗ khoan vào tường và lan rộng theo chiều sâu và các khu vực xung quanh các 

lỗ khoan, tạo thành một lớp chống thấm nước liền mạch.

Phạm vi

Mô tả sản phẩm

Ứng dụng

Đặc tính ưu điểm

Silimper  Inject là hệ thống ngâm tẩm, gốc nhựa silane và siloxane.

Đẩy nước và ngăn chặn sự trương nở do hơi ẩm trong hầu hết các loại tường được làm bằng các vật liệu sau: 

  Gạch, Bê tông, Thạch cao, Đá vôi, Vữa, Đá tự nhiên

  Bảo vệ tường xây và mặt tiền 
chống lại độ ẩm gia tăng, bay màu và nhiễm bẩn

Thi công dễ dàng và đơn giản, không nhỏ giọt và ố màu

Chống thấm cho góc chân tường sử dụng Silimper   Inject®  

®  

®  

Không cần bơm đặc biệt để bơm đầy khe rỗng

Sản phẩm một thành phần sử dụng ngay

Thời gian sống lâu

Khả năng thâm nhập sâu đặc biệt, dễ dàng

Kháng kiềm
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Cấu tạo hệ thống
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Chống thấm cho góc chân tường sử dụng Silimper   Inject®  
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Trám vữa Neorep

Bơm Silimper Iject

Thổi bụi vệ sinh lỗ khoan

Khoan tạo lỗ
1

2
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Hình ảnh sản phẩm và các công cụ và dụng cụ thi công

THI CÔNG SILIMPER  INJECT

- Bề mặt phải sạch, khô và không bám bụi, dầu, bụi bẩn và vật liệu lỏng lẻo.
  Các lỗ có đường kính 12 mm nên được khoan cao hơn mặt sàn khoảng 15-20cm và khoảng cách giữa các lỗ 
  khoan nên là 10-12cm. Độ sâu lỗ khoan phải nhỏ hơn 2-3cm so với độ dày của tường. Sau khi các lỗ được mở,
  nên sử dụng máy thổi khí khô để làm sạch bên trong chúng và loại bỏ bụi bẩn và các mảnh vụn, nếu có.

   Chuẩn bị bề mặt

 Thi công

Thi công

  - Các ống phân phối được chèn vào toàn bộ độ sâu của lỗ khoan trước. Túi vật liệu được đặt trong 
   súng cơ hoặc thủ công thủ công và vật liệu được ép đầy vào lỗ. Trong trường hợp tường rỗng giữa, cần xử lý 
   riêng từng bên. Nếu tường được xây bằng đá, lỗ cần được khoan vào khe vữa, theo cách đó, tất cả các lỗ đều có

®  

Chống thấm cho góc chân tường sử dụng Silimper   Inject®  

Máy khoanSilimper  Inject®  

Súng bơmMáy thổi bụi cầm tay

    độ cao xấp xỉ nhau. Trong trường hợp đá xốp, việc khoan có thể được thực hiện trực tiếp trên đá. Tùy theo tính 
    chất của đá, các lỗ có thể được yêu cầu trên cả hai mặt tường hoặc có thể cần nhiều lỗ hơn. 

   - Các thành phần hoạt động thâm nhập vào chất nền, trong khoảng thời gian từ 30 phút đến vài giờ, tùy theo độ 
    xốp của chất nền. Kem trắng sữa biến mất mà không để lại dư lượng. Các lỗ sau đó nên được trám lại bằng vữa
    sửa chữa thích hợp, ví dụ: Neorep®.

 Lưu ý – Hạn chế

    - Điều kiện thi công: Nhiệt độ môi trường tối thiểu+5°C /tối đa +35°C 

      - Silimper® Inject không thích hợp cho các ứng dụng ngâm tẩm bề mặt   
    - Ứng dụng sản phẩm luôn hiệu quả miễn là độ ẩm bên trong tường không vượt quá 80% 

 - Silimper® Inject có nồng độ rất cao và nó được sử dụng ở dạng cô đặc mà không pha loãng với nước hoặc dung môi 
 - Trên bề mặt đá sẫm màu, Silimper® Inject có thể gây ra sự biến màu nhẹ. 

Bay - Dây điện

Neorep®  
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đục một mảng vữa nhỏ để tìm vị trí mạch vữa cần khoan Khoan các lỗ đã định vị trước đó

Thổi bụi vệ sinh lỗ khoan  Kiểm tra khoảng cách lỗ khoan

Hình ảnh các bước thi công
(hình ảnh chỉ có tính tham khảo)

Chống thấm cho góc chân tường sử dụng Silimper   Inject®  

Bơm Silimper Inject Trám lại bằng vữa Neorep
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