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BRALEP HF CREME 800 
Krémová injektáž 

 
 

- krém na bázi silanu, bez rozpouštědla 
- připraven k okamžitému použití 
- optimalizováno pro beztlakovou aplikaci 
- snadné použití 
- vhodné pro vysoký obsah vlhkosti 
 

                                                Vodný bílý krém bez rozpouštědla sloužící jako 
injekční produkt na bázi silanu.  
Používá se k zabránění vzlínající vlhkosti (horizontální bariéra). 
Krém se vstřikuje co nejrovnoměrněji do zdiva nebo maltových spár bez 
tlaku vyvrtanými otvory. Lze použít  
i když je obsah vlhkosti ve zdivu vysoký. Nicméně, 
tlaková injektáž vodou ředitelného silikonu se upřednostňuje vždy, když 
jsou stěny velmi silné a vykazují vysokou hodnotu obsahu vlhkosti zdiva. 
 
Směs silanů a siloxanů. 
 
 

 
Vzhled: bílý krém 
Poměr míšení: --- 
Spotřeba:  150 – 400 ml / m² (pro nátěr) 

800 – 1 500ml / m² (pro injektáž, při vtrtech 
o průměru 14 mm a hloubce 360 mm) 

Teplota při zpracování: v rozmezí 5 – 28°C 
Balení: 3 nebo 10 litrový kýbl 
 
 

 
Skladování v  uzavřeném obalu, v suchých prostorech, při teplotách od 
+5°C do +28°C. Při dodržení těchto podmínek si uchovává deklarované 
vlastnosti po dobu 12 měsíců od data výroby. Chránit před mrazem a 
přímým slunečním zářením. 
Otevřená balení po použití ihned uzavřete a spotřebujte co nejdříve 

 
 
V případě znehodnocené omítky (solnými mapami, plísní nebo přílišnou 
vlhkostí) je nutné tyto omítky odstranit a to nejlépe z obou stran stěny, 
pokud je to možné. Odstranění omítky se provádí nejlépe v minimální 
výšce jednoho metru od podlahy. V případě, že je omítka pouze vlhká a 
je jinak soudržná a pevná, není jí nutno odstraňovat. 
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Spotřeba injektážní hmoty je značně ovlivněna strukturou zdiva, hloubkou 
a průměrem vrtu. Spotřeba se při hloubce vrtu 36 cm (40 cm silná stěna) 
a průměru vrtu 15 mm pohybuje okolo 1 kg na metr ošetřené stěny. 
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Otvory se obvykle vrtají ve výšce 10 cm nad podlahou. Z venkovní strany 
nesmí být proveden zásyp, aby nedocházelo k přemostění vlhkosti zeminou 
z venkovní strany! Před samotnou injektáží, vždy vyfukujte vrtný prášek z 
vrtu. 
Vyberte injektážní jehlu tak, aby odpovídala průměru otvoru a vložte ji co 
nejdále do otvoru. K co nejúplnějšímu vyplnění dojde vtlačením krému a 
současným pomalým vytahování injektážní jehly z otvoru.  
Průměry otvorů a vzdálenost mezi otvory se mohou lišit. Závisí na konstrukci 
a nasákavosti materiálu. To umožňuje použití injektáže do různých typů 
zdiva (např. masivní zdivo či duté cihly). 
V případě homogenního zdiva doporučujeme rozmístit otvory 8 - 12 cm od 
sebe a průměr vrtu zvolte 14 – 18 mm, v závislosti na specifikaci každé 
budovy. Vyvrtaný otvor by měl být o cca. 4- 5 cm kratší než šířka stěny. 
Ideální je vyvrtat injektážní otvory do spár mezi cihlami.  
Vrty zcela vyplňte za pomoci jehlového nástavce a krém doplňte nástavcem 
s gumovým těsněním. Po skončení injektáže je potřeba vrty naplněné 
krémem uzavřít speciální zátkou či tmely BRALEP ROT 01 PLUS apod.. 
Tmel na uzavírání vrtů nesmí být na bázi anhydritu! 
 

 
Je třeba zabránit přímému kontaktu s kovy. 
Injektážní hmota je pachově neutrální a zdravotně nezávadná. Při práci 
nejezte, nepijte a nekuřte. Chraňte oči a pokožku před potřísněním, 
nevdechujte výpary. Používejte vhodné ochranné pomůcky, dodržujte 
zásady osobní hygieny. Chraňte před dětmi! 
Obsahuje směs silanů, siloxanů a ethanol. Může vyvolat alergickou reakci. 
 

 
Zbylý výrobek je možné znovu použít. Zbytky HF CREME 800 nelze vylít do 
kanalizace, je třeba zabránit úniku do povrchových vod nebo do půdy. 
Nepoužitý materiál se likviduje běžnými postupy dle národní legislativy jako 
ostatní odpad. Prázdný plastový obal je recyklovatelný. 
 

 
Při potřísnění pokožku omývejte velkým množstvím vody a mýdlem. Při 
zasažení očí vyhledejte lékařské ošetření. 

  
 
Upozornění: Výrobce plně ručí za kvalitu výrobku, kterou stanovuje PN 102020. Protože nemá vliv na 
podmínky při zpracování a odborné provedení práce, nemůže převzít zodpovědnost za výslednou kvalitu 
díla. Za daných podmínek doporučuje předem provést praktickou zkoušku. Výrobce si vyhrazuje právo na 
změnu textu. S uvedením této verze všechny předchozí pozbývají platnosti. 
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