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W∏aÊciwoÊci:
• gotowy do u˝ycia
• bezrozpuszczalnikowy
• o podwójnym dzia∏aniu: hydrofobizujàcym i 

zaw´˝ajàcym kapilary w murze
• dyfuzyjny 
• posiada certyfikat WTA
 
Zastosowanie:
AOUAFIN-F jest stosowany w przypadkach, gdzie 
konieczne jest zlikwidowanie efektu kapilarnego 
podciàgania wody poprzez wykonanie przepony 
poziomej. AQUAFIN-F mo˝e byç stosowany do 
wykonywania przepony w murach ca∏kowicie 
przesiàkni´tych wilgocià. Potwierdzajà to badania 
certyfikacyjne wykonane dla stopnia przesiàkni´cia
wilgocià wynoszàcego 95%.

Dane techniczne:
Baza: zwiàzki krzemu
Kolor: bezbarwny
G´stoÊç 1,3 g/cm3
pH: 12,2
Badania: Ocena higieniczna 
 PZH Nr 342/B-463/90
                       Certyfikat WTA
Czyszczenie 
narz´dzi: w stanie Êwie˝ym wodà
Zu˝ycie:  jest zale˝ne od ch∏onnoÊci muru 
 i mo˝e byç ustalone przez 
 wykonanie prób, skutecznoÊç 
 przepony jest gwarantowana przy 
 minimalnym zu˝yciu preparatu 
 wynoszàcym 15 kg/m2 przekroju 
 poziomego jednorodnego muru
Sk∏adowanie:  w zabezpieczonym przed 
 mrozem pomieszczeniu 
 i w oryginalnie zamkni´tych 
 pojemnikach przez 24 miesiàce. 
 Napocz´te opakowania zu˝yç 
 w jak najkrótszym czasie.

Obróbka:
Metoda ciÊnieniowa:
Jest metodà szczególnie zalecanà, a w przypadku muru 
przesyconego wilgocià jest jedynà skutecznà metodà 
wykonania iniekcji. Rozmieszczenie otworów zale˝y 
od stanu i rodzaju muru. Ârednica otworów wynosi 18 
mm. G∏´bokoÊç otworu winna byç o ok. 8 cm mniejsza 
od gruboÊci muru. Wiercenie nale˝y przeprowadziç 
poziomo lub pod kàtem do 30°. Odleg∏oÊç mi´dzy 
osiami otworów wynosi zwykle 10-12,5 cm.
W wypadku murów z ceg∏y o niskiej nasiàkliwoÊci 
otwory nale˝y rozmieszczaç w dwóch rz´dach (z 
przesuni´ciem w poziomie o po∏ow´ odleg∏oÊci 
miedzy otworami). W takiej sytuacji odst´p mi´dzy 
rz´dami powinien wynosiç max. 8 cm, odst´p mi´dzy 
otworami max 20 cm. Jako zasad´ nale˝y przyjàç; ˝e 
przy murach z kamieni ch∏onnych (np. z piaskowca), 
odwierty nale˝y sytuowaç w kamieniach, a przy 
niech∏onnych murach kamiennych w spoinach.
W przypadku naro˝ników oraz murów o gruboÊci 
ponad 60 cm aplikacj´ preparatu zaleca si´ 
przeprowadzaç z dwóch stron. Przed przystàpieniem 
do iniekcji otwory nale˝y odpyliç. Obustronne 
pokrycie muru zaprawà uszczelniajàcà AQUAFIN-1K 
w obszarze wykonywanej wtórnej izolacji poziomej 
zapobiega stratom preparatu AQUAFIN-F przez 
powierzchni´ muru. Ubytki, sp´kania, niepe∏ne spoiny 
oraz puste przestrzenie w strukturze muru nale˝y 
wype∏niç przy pomocy iniekcji z bezskurczowej 
zaprawy ASOCRET-BM. AQUAFIN-F nale˝y 
wt∏aczaç w mur za pomocà pompy iniekcyjnej 
(pompa taka znajduje si´ tak˝e w ofercie firmy
Schomburg). CiÊnienie zale˝y od stanu technicznego 
(wytrzyma∏oÊci) muru, w wi´kszoÊci przypadków 
wynosi ono 0,2-0,4 MPa. Iniekcj´ zakoƒczyç po 
wprowadzeniu w mur ˝àdanej iloÊci preparatu 
AQUAFIN-F. Po zakoƒczeniu iniekcji wyjàç pakery a 
otwory wype∏niç zaprawà ASOCRET-BM.
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Metoda grawitacyjna:
Odleg∏oÊç mi´dzy osiami otworów ustala si´ w 
zale˝noÊci od ch∏onnoÊci muru. Zazwyczaj ich 
osiowy rozstaw wynosi 10-12,5 cm, Êrednica 
otworów 30mm, kàt nachylenia 30°- 45° do poziomu. 
G∏´bokoÊç otworów powinna byç o ok. 5 cm mniejsza 
od gruboÊci muru. Nie nale˝y wykonywaç nawiertów 
w odst´pach wi´kszych ni˝ 12,5 cm
Wiercenie przeprowadziç tak, aby otwór przechodzi∏ 
przez co najmniej jednà, zaÊ w grubych murach 
przez co najmniej dwie spoiny poziome. Mo˝liwe jest 
wykonywanie przepony poziomej w uk∏adzie jedno- 
lub dwurz´dowym, jednak˝e zalecane jest wykonanie 
iniekcji dwurz´dowej. Do wiercenia u˝ywaç wiertarek 
i wiertnic pracujàcych mo˝liwie bezwibracyjnie. 
Otwory odpyliç przed rozpocz´ciem iniekcji. 
Nast´pnie wlewaç w odpylone otwory 
nierozcieƒczony AOUAFIN-F. Proces wysycania 
muru nie mo˝e byç krótszy ni˝ 24 godziny. Kolejne 
nape∏nienie otworu powinno nast´powaç po 
ca∏kowitym wch∏oni´ciu preparatu w struktur´ muru. 
Po zakoƒczeniu prac otwory wype∏niç zaprawà 
ASOCRET-BM. W przypadku wyst´powania ubytków, 
sp´kaƒ, pustych spoin i przestrzeni w strukturze muru 
wykonaç wst´pnà iniekcj´ z bezskurczowej zaprawy 
ASOCRET-BM 
W murach grubszych ni˝ 60 cm oraz w naro˝ach 
iniekcj´ wykonywaç z obu stron.

Dodatkowe zabiegi:
W celu kompleksowej renowacji obiektu, po 
wykonaniu przepony poziomej preparatem 
AQUAFIN-F konieczne jest wykonanie odpowiednich 
zabiegów dodatkowych. Nale˝à do nich 
przede wszystkim zastosowanie systemu tynków 
renowacyjnych THERMOPAL, wykonanie wtórnych 
hydroizolacji pionowych z ciekowarstwowej zaprawy 
uszczelniajàcej AQUAFIN-2K lub bitumicznych mas 
uszczelniajàcych COMBIFLEX-C2 lub COMBIFLEX-EL 
oraz usuni´cie ewentualnych usterek obiektu.

Wa˝ne wskazówki
• Podstawà prac renowacyjnych sà badania wst´pne 

(okreÊlenie przyczyn i êróde∏ zawilgocenia 
oraz wilgotnoÊci muru, okreÊlenie wysokoÊci 
podciàgania kapilarnego, analiza iloÊciowo-
jakoÊciowa zawartoÊci szkodliwych soli 
budowlanych itp.)

• AQUAFIN-F nie nadaje si´ do powierzchniowej 
impregnacji i zabezpieczenia muru.

• Chroniç powierzchnie i elementy budynku przed 
kontaktem z AQUAFIN-F.

• Przestrzegaç zaleceƒ z karty bezpieczeƒstwa

Udzielamy gwarancji odnoÊnie jakoÊci naszych materia∏ów w ramach naszych warunków sprzeda˝y i dostawy. Dla budowli o specjalnych wymaganiach,
których nie obejmuje niniejsza instrukcja, stawiamy naszym P.T. Klientom do dyspozycji w∏asnà fachowà s∏u˝b´ doradczà.
Z chwilà wydania przez nas nowej instrukcji technicznej niniejsza instrukcja traci swà wa˝noÊç. 04/06 MR 


