


ŠPECIÁLNE VLASTNOSTI

 ● Rýchla, čistá inštalácia
 ● Pri aplikácii nie je potrebné vysoko-  

 tlakové čerpadlo 
 ● Takmer bez zápachu
 ● Presné dávkovanie
 ● Nie je nutné čistenie aplikačnej pištole
 ● Schválené British Board of Agrément

Ultracure ™ je jedinečná 
silikónová emulzia krémovej 
konzistencie určená k in-
jektáži muriva ako zábrana 
vzlínajúcej vlhkosti.
Ultracure ™ možno použiť vo všetkých typoch mu-
riva bez použitia vysokého tlaku. Krém sa aplikuje 
ručne pištoľou a vstrekovacou trubicou do radu 
otvorov vyvŕtaných do špáry medzi tehlami resp. 
tvarovkami. Odtiaľ sa rýchlo prenesie do pórov 
muriva, kde sa vstrekovaný krém zmení do kva-
palnej fázy a následne sa vytvoria polysiloxany. V 
priebehu zrenia sa odparujú silany nízkej moleku-
lovej hmotnosti, čo taktiež prispieva k vynikajúcej 
penetrácii cez stenu. 

Zrenie krému Ultracure začína bezprostredne po 
aplikácii a konči v priebehu 2-6 týždňov v závislosti 
na hrúbke steny.

Rozsiahle skúsenosti z praxe s touto technológiou 
ukazujú, že Ultracure ™ je veľmi účinná technolgia 
na zabránenie vzlínajúcej vlhkosti.

Pokyny k inštalácii Ultracure ™

Vo všetkých prípadoch by hydroizolácia mala byť 
inštalovaná v súlade s britskou normou “Montáž 
chemických hydroizolačných zábran” BS 6576: 
2005. Krém Ultracure ™ je určený k zabráne 
vzlínajúcej vlhkosti. Steny, ktoré sú vážne kontami-
nované hygroskopickou soľou môžu zostať vlhké aj 
po inštalácii. Tu sa vyžadujú špeciálne opatrenia, 
ktoré zaručujú dlhodobú ochranu proti vlhkosti v 
týchto múroch (konzultovať s technickým odd-
elením Ekosan).



1.0 Príprava

Skontrolujte vpuste na odvádzanie dažďovej vody, 
a zabezpečte, aby boli v poriadku a čisté. Opravte, 
alebo nainštalujte drenáže, potrubia, ktoré odvá-
dzajú povrchové vody. Ak je vnútorná podlaha pod 
úrovňou terénu, vytvorte drenáž pozdĺž vonkajšej 
strany obvodových stien v hĺbke najmenej 150 mm 
pod navrhovanou úrovňou izolácie. Ak tento prí-
stup nie je možný potom injektáž musí byť umiest-
nená 150 mm nad úrovňou terénu, aby sa zabráni-
lo bočnej migrácii vlhkosti a solí.

Odstráňte omietky, upevňovacie prvky, a očisti-
te líniu maltového lôžka (špáry) pre navrhovanú 
injektáž. Vnútorné omietky poškodené vlhkosťou a 
soľou odstráňte na výšku min. 500mm na najvyššiu 
úroveň vzlínajúcej vlhkosti.

2.0 Vŕtanie a Injektáž 

Steny sa líšia hrúbkou a typom konštrukcie, takže 
je dôležité, tieto faktory brať do úvahy, pri rozhodo-
vaní o spôsobe vŕtania. Staršie budovy môžu byť 
postavené z rôznych druhov materiálov a spôsob a 
množstvo vrtov sa tomu musí prispôsobiť.

Výška injektáže by mala byť vždy najmenej 150 
mm nad vonkajšou úrovňou terénu. V prípade 
pevných podláh, by injektáž mala byť aplikovaná 
čo najbližšie k úrovni podlahy. 

Zvislá rovina injektáže by mala prepojiť  rôzne 
úrovne vodorovnej injektáže, kde sa mení výš-
ka podlahy, alebo v prípade neizolovaných stien 
(priľahlé nehnuteľností, záhradné steny atď.) Vo 
väčšine prípadov môžu byť pevné tehlové múry 
vŕtané / injektované len z jednej strany (v súlade s 
pokynmi v tabuľke na druhej strane).

Pri dutinových stenách môže byť každá časť steny 
riešená ako samostatná s hrúbkou steny 115 mm 
(pozri nižšie). Alternatívne, ak nie je možné riešiť 
každú časť samostatne, prevŕtajte celú stenu, cez 
dutinu, potom vyvŕtajte vonkajšiu časť steny do 
hĺbky 100mm a injektujte v jednom kontinuálnom 
procese (fyzikálne vlastnosti krému Ultracure ™ 
zabezpečia, že  krém zostane v kontakte s okolitou 
maltou, aj keď je maltové lôžko prevŕtané týmto 
spôsobom). 

2.1 Veľkosť, hĺbka a umiestne-
nie vŕtaného otvoru
Vŕtajte otvory o priemere 12 mm vodorovne v mal-
tovom lôžku medzi tehlami v osovej vzdialenosti 
nie väčšej ako 120 mm. Hĺbka otvoru pre rôzne 
veľkosti steny je uvedená v nasledujúcej tabuľke. 
Pri stenách s inou hrúbkou, hĺbka otvorov by mala 
byť vypočítaná pomerne. V prípade, že murivo je 
nepravidelné, zabezpečte, aby rôzne úrovne vodo-
rovných vrtov boli prepojené zvislými vrtmi.

Min. hĺbka vŕtania stien pre rôzne hrúbky:

460 mm345 mm230 mm 115 mmHrúbka 
steny

430 mm320 mm210 mm100 mmHĺbka 
otvoru

2.2 Injektáž Ultracure ™
Namontujte aplikačnú injektážnu trubicu na tubu s 
krémom Ultracure ™ 1L a pomocou ručnej pištole 
vytvorte dostatočný tlak k vytlačeniu injektážneho 
krému. Vložte trubicu do plnej hĺbky predvŕtanej 
diery. Stlačte spúšť pištole a  popri stláčaní povyťa-
hujte pištoľ von z diery. Naplňte každú dieru plne s 
Ultracure ™ až na jeden centimeter od povrchu. 

Spotreba vzhľadom k hrúbke steny*:

460mm345mm230mm 115mmHrúbka 
steny

3,9 L2,9 L1,9 L0,9 L
Ultra-
cure™ 
na 10m

* Niektoré typy muriva (napr. dierované tehly),mô-
žu mať za následok vyššiu spotrebu, napr. až dvoj-
násobok vyššie uvedených údajov. Určité množ-
stvo by malo byť pridané ako rezerva (cca 10%).

3.0 Dokončovacie práce
Na vonkajších plochách stien môžu byť vyvŕtané 
otvory znovu uzavreté pomocou malty, alebo po-
mocou plastových krytiek vhodnej veľkosti a farby. 
Na vnútorných stranách stien sa otvory zaomietajú.

3.1 Výmena omietky
Odstránenie a výmena soľou kontaminovaných 
omietok je dôležitou súčasťou odvlhčovacích prác 
(solí vznikajúce vplyvom vzlínajúcej vlhkosti sú 
hygroskopické a môžu spôsobiť ďalšie škvrny). 
Vhodnou omietkou na výmenu je odvetrávacia 
omietka Ludikon. Je vhodné ponechať steny injek-
tovaných s Ultracure ™ schnúť tak dlho, ako je to 
možné, ale najmenej po dobu 14 dní pred odstrá-
nením omietky.



Bezpečnosť a životné prostredie

Ultracure ™ nie je klasifikovaný ako nebezpečný produkt. Ide o produkt s veľmi nízkym 
rizikom z manipulačného hľadiska. Tým, že  Ultracure ™  obsahuje koncentrované zloženie 
a je dodávaný v štandardných baleniach, minimalizuje sa odpad. Žiadne prchavé organické 
zlúčeniny nie sú použité pri výrobe Ultracure ™, takže prostredie aplikácie nie je vystavené 
nebezpečenstvu zamorenia chemickou látkou alebo zápachom spojeným s odparovaním 
rozpúšťadiel.

Náhodný únik materiálu

Rozliaty materiál by sa mal okamžite utrieť a obrúsky by mali byť zlikvidované. Kontaminova-
né povrchy by sa mali okamžite umyť teplou mydlovou vodou. Ak krém Ultracure™ náhodne 
prenikne na iné plochy (napr. terasu, bet. lochu), za normálnych okolností vyschne ako napr. 
bezfarebný lak. Avšak, ak vniknú škvrny konzultujte technické oddelenie Wykamol resp. Eko-
san. Manipulácia s Ultracure™ nie je klasifikovaná ako nebezpečná podľa súčasne platných 
smerníc o chemických látkach, nariadenie "CHIP 4" (2009). Avšak, zlúčeniny silikónových 
živíc môžu spôsobiť mierne podráždenie. Pri manipulácii používajte ľahké nepriepustné 
(gumové) rukavice. Pri styku s pokožkou alebo očami okamžite umyte vodou. Pred jedlom a 
po použití si umyte ruky. Uchovávajte v pôvodnom obale, tesne uzavretom, na bezpečnom 
mieste. 

Náš kompletný zdravotný a bezpečnostný list je k dispozícii na vyžiadanie.

Balenie / skladovanie

Ultracure ™ je balený do plastových vedier 3,0 l, alebo túb 1000 ml a 380 ml na jedno pou-
žitie. Ďalšie veľkosti balenia sú k dispozícii na objednávku. Skladovať v chlade, chráňte pred 
mrazom (dočasné expozícia na miernom mraze pri prevoze by nemala mať vplyv na použitie 
a stabilitu). Spotrebujte do 12 mesiacov.

Technická podpora

Wykamol Group sa zaviazal k dokonalosti v dizajne a výrobe výrobkov. Poskytnuté informácie 
v tomto produktovom liste sú určené pre odborných dodávateľov a navrhovateľov k zaisteniu  
vhodného použitia injektážneho krému Ultracure ™. Ak sú potrebné nejaké ďalšie informácie 
k produktu Ultracure, prosím konzultujte naše technické oddelenie.

EKOSAN 
Továrenská 9 
956 33 Chynorany 

Tel.:    0385 313 901
Mobil:   0917 852 125
Web:      www.ekosan.sk 
E-mail:  info@ekosan.sk 


