
AXO Industries BVBA www.axoindustries.be 1 

Lageweg 37 – 8930 Menen  info@axoindustries.be  

T: +32 (0)57 36 34 23 

 

 

 

 

 

 

 Bedasil injecteercrème CW 

Technische gegevens   
Werkzame stof 
Werkzame stofgehalte 
Volume massa 
kleur 

 
: silaan 
: ca. 80 gew - % 
: ca. 0.9 gr/ cm³ 
: wit, crème-vormig 
 

Eigenschappen  - Bij hoog vochtpercentage te gebruiken 
- Wordt drukloos verwerkt 
- Geen schadelijke stoffen (waterbasis) 
- Kant en klaar product 
- Snel en eenvoudig te verwerken 
- In worsten te leveren 
 

Toepassing  Bedasil injecteercrème CW wordt toegepast als injecteermiddel tegen optrekkend vocht in 
metselwerk. Het product wordt aangebracht in de lintvoeg dmv gaten te boren van ca 12mm, is het 
metselwerk enorm vochtig kan het product aan aangebracht worden in het metselwerk, het kan niet 
worden gebruikt in gasbeton. 
 

Verwerking  Verwijder het los zittende stucwerk, herstel eventueel slecht voegwerk. Materialen die niet in 
aanraking mogen komen met de injecteer crème, zoals glas, beplanting en behandeld houtwerk 
afdekken of afplakken. 
Boor gaten van ca 12mm, hoh afstand van 100 tot 120mm zo laag mogelijk aanbrengen bijv ter 
hoogte van het plint of maaiveld, de diepte van de gaten 20mm minder dan de wanddikte. 
De gaten schoonmaken van boorstof/gruis, spuitlans zo ver mogelijk in het boorgat drukken, tijdens 
het vullen van het boorgat met de crème de spuitlans terug trekken zodat het boorgat geheel is 
gevuld met de crème. 
Na behandeling de boorgaten dichtzetten met een reparatiemortel. 
Bedasil injecteer crème niet verwerken beneden +5 en boven de +35 graden 
 

Reiniging Het gereedschap, kan gereinigd worden met water. 
 

Verbruik Wanddikte 
 
100 mm 
120 mm 
240 mm 
360 mm 
420 mm 
 

Boorgatdiepte                             verbruik p/m (8 gaten) 
 
50 mm            ca 80 ml 
100 mm              ca 100 ml 
220 mm                                       ca 220 ml 
340 mm                                       ca 340 ml 
400 mm                                       ca 400 ml 

Verpakking  Worst 600 ml en 5, 10, 15 ltr 
 

 

Opslag  Bedasil injecteer-crème dient in gesloten verpakking, koel, vorstvrij en droog opgeslagen te worden 
en is 12 maanden houdbaar. 


