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Sil-O-Crème 

 

Algemeen 

Sil-O-Crème is een gebruiksklare oplossing op basis van een oligomeer alkyl-alkoxysiloxaan, opgelost in een 

reukloos solvent. Het product wordt ingezet voor het injecteren van muren tegen opstijgend vocht. Naast het 

vormen van een waterdichte barrière zal het product ook het voeg- en metselwerk versterken door een 

ingebouwde steenversterker. 

Toepassingen 

• Injectie in steen en beton, met of zonder druk. 

Verwerkingsvoorschriften 

Voorbereiding 

• Los en aangetast pleisterwerk verwijderen. 

• Barsten en gaten in de muur afdichten. 

• Gaten in de muur boren (bij voorkeur in de stenen), ca.10 cm boven het vloerniveau en om de 10 cm, onder 

een lichte helling van ca 30 à 40 °. Er moet ongeveer ¾ muurdikte geboord worden. 

• Boor bij voorkeur in twee rijen, in zaagtandverband, boven elkaar. 

• Diameter van de boorgaten aanpassen aan de gebruikte injectiesondes of kokers zodat deze de boorgaten 

goed afsluiten. 

• Boorstof uit de boorgaten verwijderen. 

• In de hoeken: verticale stop tot 120 cm. 

Behandeling 

Injectie onder lage druk 

• Injecteren onder een druk van 1 à 4 kg afhankelijk van de porositeit van de ondergrond, tot de vloeistof aan 

de oppervlak zichtbaar wordt onder de vorm van een vergrotende, cirkelvormige zone rond het boorgat 

(muur kleurt donker). 

• Blijven injecteren tot er zich een ononderbroken donkere zone vormt tussen de opeenvolgende boorgaten. 

Dit wijst erop dat de muur tot verzadiging is geïnjecteerd. 

• De boorgaten afdichten. 

Injectie met worsten 

• Nagaan of de vloeistof daalt in de kokers en gedurende ca. 1 uur bijvullen en om op peil te houden, na 24 

uur nogmaals bijvullen en opnieuw gedurende 1 uur op peil houden. 
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Droogtijd 

De droging van het product is afhankelijk van de temperatuur: 10 tot 24 uur. De muren zijn droog na 4 tot 12 

maanden. 

Verbruik 

1 à 1,5 liter per lopende meter per 10 cm muurdikte. Deze verbruiken zijn louter indicatief. U dient een staal te 

zetten om het exacte verbruik te bepalen. 

Reiniging van het materiaal 

Onmiddellijk na gebruik, met white spirit. 

Verpakkingen en kleuren 

Artikelnummer EAN Code Verpakking Inhoud 
BOUWCINJCT0210 5407008133825 12 st/doos 600 ml 
BOUWCINJCT453335 5407008133832 1 stuk 5 l 

Houdbaarheid 

Minimaal 12 maanden houdbaar in een ongeopende verpakking indien bewaard op een droge koele plaats bij een 

temperatuur tussen de +5°C en +25°C.  

Veiligheidsvoorschriften 

Langdurig contact met de huid vermijden. Bij contact met de ogen, overvloedig spoelen met water en een arts 

raadplegen. Een veiligheidsfiche is op verzoek beschikbaar.Technische gegevens 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
De informatie in deze technische fiche is gebaseerd op onze kennis en ervaring en is van algemene aard. Deze gegevens kunnen niet worden 

gebruikt als garantie en zijn indicatief. Het is de taak van de gebruiker om er zich van te vergewissen dat het product geschikt is voor de 

beoogde toepassing. De aansprakelijkheid zal nooit meer bedragen dan die bepaald in onze verkoopsvoorwaarden. In geen geval is Bertec 

BVBA aansprakelijk voor enige gevolgschade. 
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