
1/1

SAINT-GOBAIN FINLAND OY
Strömberginkuja 2 (PL 70), 00380 Helsinki
Puhelin 010 44 22 00
www.fi.weber

29.9.2020

 webertec 940 E Injektointiaine
•   Osa weber Suolankeräysjärjestelmää
• Hyvä tunkeutuminen perusmuuriin
• WTA-hyväksytty 

Kuvaus 
Vesiohenteinen silikonimikroemulsio vanhojen muurattujen 
rakenteiden (tiili, harkko, siporex) kapillaarikatkojen injektointiin. 

Edut 
• Kulutusta kestävä     

Käyttökohteet 
Vaakatasossa tehtävä kapillaarikatkojen injektointi. Kapillaaris-
ta injektointia käytetään erityisesti vanhojen muurattujen ra-
kenteiden saneerauksessa alhaalta nousevan kosteuden estä-
miseksi. 940 E Injektointiaine soveltuu sekä paineelliseen että 
painovoimaiseen injektointiin. Kapillaarikatkoa voidaan käyttää 
osana Weberin muurattujen rakenteiden korjausjärjestelmää.     

Alustan tyyppi 
• Harkko
• Tiili

• Kevytbetoni     

Huomioi ennen käyttöä 
Injektointityössä on suositeltavaa käyttää ammattiurakoit-
sijaa hyvän lopputuloksen saamiseksi. Tarvittaessa Webe-
rin tekninen neuvonta avustaa injektointityöhön liittyvissä 
kysymyksissä.         

Sekoitus 
940 E Injektointiaine laimennetaan vedellä suhteessa 1:9 
(injektointiaine : vesi). Ennen laimennusta purkkia ravistellaan 
voimakkaasti. Laimennuksen jälkeen tuote sekoitetaan huolel-
lisesti. Tuotetta laimennetaan vain sen verran kerrallaan, mitä 
on tarkoitus käyttää kapillaarikatkon injektoimiseen. Laimen-
nettu tuote tulee käyttää välittömästi; sitä ei saa varastoi-
da, sillä laimennettu tuote varastoituna menettää nopeasti 
ominaisuutensa. 

Työohjeet 
Seinärakenteen kosteuden tulee alittaa 95 % ennen työn 
aloittamista. Kapillaarikatkon toimivuuden kannalta on tärkeää, 
että injektointiaine täyttää injektoitavan alueen täydellisesti. 
Injektoitava seinänkohta vedeneristetään webertec Superflex 
D2 Eristyslaastilla lattian ja seinän rajapinnasta väh. 20 cm 
porareikiä ympäröivältä alueelta. Injektointi voidaan tehdä 
paineettomana tai matalapaineinjektointina. Tarkemmat 
ohjeet löytyvät esitteestä ”Weber Kapillaarikatkon injektointi 
- Työohje”.                                     

Vastuuvapauslauseke 
Tuotteen käyttöön liittyvät rajoitukset: katso tarkemmat tiedot 
Weberin suunnittelu- ja työohjeista sekä toimitusehdoista.

Tuotekuvaus
Menekki Painovoimainen ja matalapaineinjektointi 

[ l/ juoksumetriä injektoitavaa seinärakennetta] 
• Seinän paksuus 40 cm: n. 0,8 - 2,0 l/m 
• Seinän paksuus 60 cm: n. 1,2 - 3,0 l/m 
• Seinän paksuus 80 cm: n. 1,6 - 4,0 l/m 
• Seinän paksuus 100 cm: n. 2,0 - 5,0 l/m 
(menekit ovat suuntaa-antavia 
laimentamattoman tuotteen menekkejä 
ja riippuvat suuresti muuratun rakenteen 
huokoisuudesta) 

Varastointiolosuhteet Säilyvyysaika n. 18 kk valmistuspäivämäärästä 
(avaamaton pakkaus). Ei saa jäätyä.

Pakkaus 5 litran astia


