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Silimper Inject 

Матеріал для ін’єкцій 

Сфери застосування Silimper Inject – водовідштовхуючий 

ін’єкційний матеріал на основі силанових та 

силоксанових смол. Має кремоподібну 

консистенцію. Матеріал має здатність 

відштовхувати воду та запобігає 

розповсюдженню вологи у більшості типів 

стінних кладок, а саме: цегла, бетон, гіпс, 

вапняк, будівельні розчини, природній камінь та 

інших. 

Характеристики і переваги  Захищає від наявної підвищеної вологи та 

запобігає появі нової 

 Розповсюджується в областях навколо 

отворів та утворює безшовний 

водовідштовхувальний бар’єр 

 Захищає стінову кладку та фасад від 

підвищення вологи, вицвітання та 

забруднення 

 Легкий в нанесенні, не тече, 

однокомпонентний 

 Не потребує спеціального обладнання для 

нанесення 

 Забезпечує захист від морозу 

 Стійкий до лугів 

 Тривалий життєвий цикл матеріалу 

 Неїдкий, вогнебезпечний, без летючих 

органічних сполук (ЛОС) 

Технічні характеристики  

Зовнішній вигляд Молочно-білий, пастоподібний 

Щільність при +20°С 0,92 гр/см3 

Вміст ЛОС Не містить 

Витрата  

Таблиця орієнтовної необхідної кількості в мл 

 Товщина стіни 

110 мм 150 мм 220 мм 330 мм 

На отвір 9 13,5 21,5 33,9 

Довжина стіни 1 м 84 126 200 316 

Довжина стіни 10 м 762 1143 1811 2859 

Довжина стіни 20 м 1516 2273 3600 5684 

Довжина стіни 30 м 2269 3403 5389 8509 

Довжина стіни 40 м 3022 4533 7178 11334 
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Наведені вище розрахунки відносяться до відстані між отворами 12 см та глибиною свердління відповідає 

товщині стінки мінус 3 см. Діаметр отвору = 12 мм. Через різну природу стін, може спостерігатися 

відхилення від зазначених величин. При оцінці необхідної кількості матеріалу завжди рекомендуємо додавати 

не менше 10% матеріалу в порівнянні з теоретичною кількістю. 

Інструкції по застосуванню Підготовка поверхні. Поверхня повинна бути 

чистою, сухою, без пилу, олії, жирів чи інших 

речовин, які мають слабку адгезію. 

Отвори діаметром 12 мм необхідно просвердлили 

на висоті 15-20 см від підлоги. 

Відстань між отворами має бути 10-12 см. 

Глибина свердління має бути на 2-3 см менше 

товщини стіни. 

Очистіть (продуйте) усі отвори за допомогою 

повітряного компресора. Видаліть пил, сміття від 

інших матеріалів, якщо такі наявні. 

Нанесення. Трубка для подачі матеріалу 

вставляється на всю глибину попередньо 

просвердленого отвору. Ковбаску поміщають в 

механічний або ручний пістолет і заповнюють 

матеріалом отвір. 

При обробці пустотної цегляної кладки 

необхідно кожну сторону обробляти окремо. 

Кам’яні стіни. Просвердліть отвори в стику 

будівельного розчину, так щоб отвори були 

приблизно однакової висоти. Якщо стіна 

викладена з пористого каменю, свердлити 

можна безпосередньо сам камінь. Залежно від 

природи каменю можуть знадобитися отвори з 

обох сторін стіни або може знадобитись 

просвердлити більше отворів. 

Активний інгредієнт проникає в основу 

протягом від 30 хвилин до декількох годин, в 

залежності від пористості основи. Silimper 

Inject зникає, не залишаючи слідів. 

Після завершення процесу ін’єктування, отвори 

необхідно відремонтувати з використанням 

відповідних ремонтних розчинів (Neorep, 

Neocret). 

Особливі примітки  Температура нанесення Silimper Inject від 

+5°С до +35°С 

 Silimper Inject не підходить для 

просочування поверхні 

 Рівень вологи всередині стіни не більше 

80% (в іншому випадку матеріал Silimper 

Inject не буде ефективним) 
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 Silimper Inject має високу концентрацію та 

не підлягає розбавленню водою чи 

розчинниками 

 На темних кам'яних поверхнях Silimper 

Inject може викликати незначну зміну 

кольору 

Особливості застосування  Не додавайте воду або розчинник для 

розбавлення матеріалу 

 Наносьте тільки на міцну підготовлену 
основу 

 Захищайте свіжий матеріал від 

заморожування та висушування 

Техніка безпеки  Використовувати спеціальний одяг, 
взуття, перчатки, респіратор 

 Уникати довготривалого контакту зі 
шкірою, берегти очі 

 Після завершення робіт, ретельно вимити 
руки з водою та милом 

 Зберігати в місцях недоступних для дітей 

Упаковка Ковбаски по 600 мл 

Умови зберігання 1 рік при температурі від +5°С до +25°С, за 
умов зберігання в сухому, захищеному від 
вологи, морозу місці та відсутності 
потрапляння прямих сонячних променів в 
оригінальній закритій упаковці. 

 


