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Kiwitz ADP 670 Injectiecrème
Injectiecrème voor het naderhand aanbrengen van een horizontale afdichting 
tegen optrekkend vocht in metselwerk.

Producteigenschappen

•	 eenvoudig aan te brengen
•	 geen materiaalverlies; loopt niet uit via barsten en scheuren !
•	 geschikt voor alle types van volle en holle stenen
•	 uiterst doeltreffend
•	 milieuvriendelijk: bevat geen oplosmiddelen!

Toepassingen

Voor het naderhand afdichten van gemetselde wanden tegen optrekkend 
vocht. Toe te passen middels drukloze boorgateninjectie bij een door en 
door vochtigheid van het metselwerk tot 95%. Geschikt voor alle soorten 
metselwerk.

Technische gegevens

fysische toestand crème, pasteus

voorkomen gel

kleur wit

geur karakteristiek

vlampunt 74 °C

dichtheid 0,93 kg/l

Verwerkingsvoorschrift

•	 Verwijder aangetast pleisterwerk, plinten en vuil.
•	 Bepaal de dikte van de muur om daarmee de diepte van de boorgaten 

te bepalen.
•	 Maak om de 10 à 12 cm een horizontaal boorgat, Ø 12 mm, in de voeg 

van de te behandelen muur.
•	 Breng de spuitmond in tot op het einde van het boorgat. Vul het boor-

gat volledig met Kiwitz ADP 670 injectiecrème door het pistool lang-
zaam terug te trekken, terwijl u op de pistoolhendel drukt. Het product 
verspreidt zich, waardoor een waterafstotende laag gevormd wordt.

•	 Spouwmuren: binnen- en buitenmuur afzonderlijk behandelen. Boorga-
ten na de behandeling sluiten met mortel.

Opslag en houdbaarheid

Bij droge, vorstvrije opslag in de originele, gesloten verpakking is het materi-
aal, minimaal 12 maanden houdbaar.

Verbruik

Met 1 koker (310 ml) kan 3 m¹ van 10 cm dik (boorgat 9 cm diep, Ø 12 mm). 
Bij holle wanden loopt het verbruik op.

Wanddikte (cm)
9 10 19 21 29 32 39          43
max. diepte van het boorgat (cm)
8 9 17 19 27 30 37          40

Opmerkingen

Bij gebruik en opslag dienen de op de verpakking aangegeven veiligheids-
voorschriften, en bij gebruik binnen de voorschriften van de beroepsvereni-
gingen, in acht te worden genomen. De maatregelen ter voorkoming van 
ongevallen en ter bescherming van de gezondheid, zoals aangegeven in 
het blad met veiligheidsvoorschriften en op de etiketten, dienen in acht te 
worden genomen. Wij kunnen de juiste en daardoor succesvolle toepas-
sing van onze producten niet controleren. Om die reden kunnen wij slechts 
garantie geven voor de kwaliteit van onze producten zolang zij binnen onze 
verkoops- en leveringsvoorwaarden vallen, maar niet voor een succesvolle 
verwerking.

Het recht, om veranderingen aan te brengen die een technische vooruitgang 
betekenen, behouden wij ons voor.
Gegevens die door onze medewerkers worden verstrekt en die niet in 
dit blad staan vermeld moeten schriftelijk worden bevestigd. Eventuele 
octrooien alsmede bestaande wetten en voorschriften, die bijvoorbeeld de 
veiligheid en gezondheid betreffen, zijn door de ontvanger van onze pro-
ducten op eigen verantwoording (in acht te nemen) na te komen.

Verpakking Artikelnummer

600 ml worst ITEM.0002190

310 ml patroon ITEM.0002191
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