AXOFUGE GEL
Wettelijke info

Toepassingsgebieden
Eigenschappen

Verwerking

Bij de verwerking van onze producten moet de informatie op onze technische informatiebladen worden
opgevolgd en moet er rekening worden gehouden met de algemene en specifieke normen van de respectieve
landen en de aanbeveling van de respectieve nationale vakverenigingen (bv.: WTCB, IVP- ETICS…) en de Röfix
handboeken.
Speciaal ontwikkeld voor de behandeling van opstijgend grondvocht in muren met zowel holle als volle
stenen.
• Injectiecrème tegen opstijgend grondvocht op silaan-siloxaanbasis
• Vormt een barrière tegen opstijgend grondvocht in muren
• Effectief na 1 behandeling
• Door de lagere verdunning van de injectiecrème een snellere uitharding en een beter resultaat dan bij
vloeibare producten
• Veilig in gebruik
• Milieuvriendelijk
• Solventvrij
• Niet ontvlambaar
Voorbereiding
• Verwijder aangetast pleister- en schilderwerk, plinten en behangpapier rond injectiezone.
• Herstel slecht voegwerk.
Gaten boren
• Indien er reeds geïnjecteerd werd met een ander product, boor nieuwe gaten 10 à 20 cm boven de oude
gaten.
• Indien er een waterkering aanwezig is, boor de gaten onder de waterkering.
• Steeds horizontaal in de voeg boren (onder de bovenliggende stootvoeg of boven de onderliggende stootvoeg) met een diameter van 12 mm, net boven het vloerpas met een tussenafstand van 10 cm en met een
diepte van 90 à 95% van de muurdikte. Bepaal op voorhand de juiste diepte door deze af te stellen met de
afstandshouder of tape rond de boor te kleven
Aanbrengen
• Injecteer de gel in worsten m.b.v. een kitpistool voor worsten en met de bijgeleverde accessoires (rietje,
tussenstuk en adaptor)
• Volle muren: langs één zijde boren en injecteren.
• Spouwmuren: eerst de binnenmuur en daarna de buitenmuur behandelen. De spouw controleren op
vuilophoping.
• Hoeken: steeds in waaiersysteem behandelen.

Opmerkingen
Gevarenaanduiding
Bewaring
Verpakkingsinfo

SAP-artikelnummer
Eenheid per pallet
Hoeveelheid per eenheid

Afwerken
• Na de behandeling de boorgaten afdichten met mortel.
• De muren beginnen pas uit te drogen wanneer de Axofuge gel volledig is uitgehard (gemiddeld na +/- 3
weken, afhankelijk van de vochtigheid in de muur).
• Pas herbepleisteren als de muur droog staat.
Materiaal reinigen met (eventueel warm) water. Indien gemorst wordt, het product verwijderen met warm
water. Bij contact met natuursteen kunnen vlekken ontstaan.
Gelieve de veiligheidsfiche te raadplegen.
12 maanden, in gesloten verpakking op een droge plaats tussen +5°C - +25°C. Beschermen tegen vorst.
12 worsten van 600 ml, 3 rietjes, 1 tussenstuk en adaptor

060063401
60 EH/Pal.
12 worsten van 600 ml/doos
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AXOFUGE GEL
Kleur
Verbruik

Densiteit
Uithardingsysteem
Verwerkingstemperatuur
Geur
Concentraat
Consistentie
Vlampunt
Vermindering van de
capillaire absorptie
Migratie door het materiaal
Algmene richtlijnen:

wit
•
Muurdikte 10 cm : 102 ml/lopende meter
•
Muurdikte 19 cm : 200 ml/lopende meter
•
Muurdikte 29 cm : 300 ml/lopende meter
In de praktijk kan het verbruik oplopen door holtes, verlies... tot 2x het theoretisch verbruik bij volledig holle
muren.
0.92 kg/l
Uithardingstijd +/- 3 weken
+10°C - +30°C
Geurloos
± 80%
Visceuze pasta
74°C
klasse A - zeer efficiënt (WTCB rapportnr DE622 X 920 / EXT N)
klasse A - zeer efficiënt (WTCB rapportnr DE622 X 920 / EXT N)
Met dit informatieblad verliezen alle eerdere uitgaven hun geldigheid.
De informatie op dit technisch informatieblad stemt met onze huidige kennis en praktische gebruikservaring
overeen.
De informatie werd zorgvuldig en nauwgezet opgesteld, echter onder voorbehoud van juistheid en volledigheid en zonder aansprakelijkheid voor de verdere beslissingen van de gebruiker. De informatie alleen motiveert geen rechtsverhouding of andere bijkomende verplichtingen. Ze ontslaat de klant in principe niet van
zijn plicht om het product zelf te controleren op zijn geschiktheid voor het voorziene gebruiksdoel.
Onze producten worden, net als alle grondstoffen die erin zijn bevat, voortdurende gecontroleerd, waardoor
een constante kwaliteit gewaarborgd is.
Onze technische adviesdienst staat te uwer beschikking in geval van vragen met betrekking tot het gebruik en
de verwerking en voor demonstratie van onze producten.
De actuele stand van onze technische informatiebladen vindt u op onze website of kan op het nationale kantoor worden opgevraagd.
Bij de verwerking van onze producten moet de informatie op onze technische informatie bladen worden
opgevolgd en moet er rekening worden gehouden met de algemene en specifieke normen van de respectieve
landen (handboek ETICS IVP, etc.) en de aanbeveling van de respectieve nationale vakverenigingen (bv.: WTCB,
IVP- ETICS…) en de Röfix handboeken.
Gedetailleerde veiligheidsinstructies vindt u ook op onze afzonderlijke veiligheidsinformatiebladen terug. Deze
veiligheidsinformatiebladen moeten vóór gebruik worden doorgelezen.
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