
TECHNISCHE 
FICHEIT Walldry Gel

Injectiegel voor het bestrijden 
van opstijgend vocht in 
muren.

• Injectiegel voor het bestrijden van opstijgend vocht in muren.
•

TOEPASSINGEN

EIGENSCHAPPEN

• Aangebracht door middel van drukloze inbrenging.
• De pasteuze gel heeft excellente penetratie-eigenschappen en minder

productverlies door het pasteuze karakter.  
• Wordt transparant na het drogen. 
• Ook bij hoge vochtgehaltes van de te injecteren structuur wordt nog een 

goed resultaat bekomen.
Het zeer hoge percentage actieve bestanddelen maakt een effectieve•
behandeling tegen optrekkend vocht al na één injectie mogelijk. 

Distributeur: InjectieTools
Oostergracht 6
3763 LZ Soest

T 030.34.00.005
E info@injectietools.nl
 www.injectietools.nl

Publicatie: 23/03/2021

Pagina 1 van 4



TECHNISCHE GEGEVENS (typische waarden)

Uitzicht Witte gel

Gehalte actief bestanddeel 80%

Dichtheid 0,95 g/ml

Viscositeit Pasta/gel

Geur Nauwelijks waarneembaar

pH 7

VOC gehalte 0 g/l

KARTONNEN DOOS
12 worsten x 600 ml

VERPAKKING

VERWERKING 1 VOORBEREIDING

•
•

•

•

IT Walldry Gel moet worden gebruikt zoals geleverd. 
Plinten en aangetaste pleister dienen te worden verwijderd tot minstens
50 cm boven het zichtbare schadefront. Injecties tegen opstijgend vocht 
kunnen slechts doeltreffend zijn als de boorgaten zich hoger bevinden dan
het grondniveau/vloerniveau.
Indien er aan de achterzijde van de te behandelen muur een potentiële 
vochtbrug aanwezig is (zoals een hoger gelegen maaiveld, een poreuze 
afwerking of een spouwmuur met vuilophoping) dan dient u ook aan deze 
zijde de nodige maatregelen te nemen om overbrugging te voorkomen.
Voor het aanbrengen van IT Walldry Gel is geen speciale apparatuur 
nodig. Voor het drukloos injecteren van het product in de boorgaten is een 
handmatig te bedienen cartridgepistoolautomaat voldoende.

2 BOORGATEN

• Maak de horizontale boorgaten met diameter 12 mm bij voorkeur in een 
mortelvoeg. De gel is echter ook effectief als de gaten in het metselwerk
worden geboord. 

• Voorzie een tussenafstand van 10 cm - 12 cm. 
• Binnenhoeken dienen schuin ingeboord te worden, zodat de horizontale 

muurdoorsnede volledig behandeld wordt.
• De boordiepte hangt af van de muurdikte. 
• Wanneer zich in het te behandelen metselwerk een oude horizontale 

waterkering bevindt (bv. in bitumen of kunststof), dan brengt u het boorpatroon 
zo mogelijk aan onder de waterkerende laag.

• Voor injectie met IT Walldry Gel dient men de boorgaten door middel 
van perslucht vrij te maken van het boorstof.
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3 INJECTIE

• Als de gel volledig is ingedrongen in de te behandelen structuur, kunnen 
de boorgaten worden afgedicht met een hiervoor geschikte waterdichte 
herstelmortel, bijvoorbeeld PCC-mortel.

• Na het aanbrengen van IT Walldry Gel is er in de muur een barrière 
gevormd tegen opstijgend vocht. Het vocht dat zich echter in de muur had 
verzameld voordat de injectie plaatsvond, heeft tijd nodig om uit te drogen. 
Gemiddeld mag men rekenen op een droogtijd van 1 maand per 2 cm-2.5 
cm muurdikte. Deze droogtijd kan men verkorten door te voorzien in een 
optimale verluchting/ventilatie rond de behandelde muur.

• Herpleisteren 
• Voor de decoratieve afwerking uitsluitend dampdoorlatende verven

of andere materialen gebruiken. 
• Muren die blootgesteld zijn aan opstijgend vocht bevatten vaak

hygroscopische zouten. Het is aan te bevelen om een doeltreffend

laag aan te brengen. 
Voor afwerking dient contact te worden opgenomen met een 
gespecialiseerde vakman.

Niet uitgehard product kan worden gereinigd met warm water en een geringe hoeveelheid reinigingsmiddel.

zoutmembraam (noppenbaan) te voorzien alvorens de nieuwe pleister-

•

* Rekening houdend met boorgaten van diameter 12 mm, een tussenafstand van 12 cm tussen de boorgaten en geen verlies van product.

Muurdikte (cm) Boordiepte (cm) Verbruik (ml/m) Verbruik 
(worsten/m)

Rendement 
(m/worst)

Rendement 
(m/doos)

9 7 71 0.12 8.3 99

14 12 122 0.20 5.0 60

19 17 173 0.29 3.4 40

29 27 275 0.46 2.1 25

40 37 377 0.63 1.5 18

50 47 478 0.80 1.2 14

60 56 570 0.95 1.0 12

Door middel van een injectienaald worden de boorgaten volledig gevuld met 
IT Walldry Gel. Voor meer informatie betreffende het worstenpistool en de 
hierop monteerbare injectienaalden, raadpleegt men zijn/haar lokale InjectieTools 
vertegenwoordiger. 

Verbruik per behandelingscyclus*: 

4 EINDE

5 REINIGING
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VOORZORGSMAATREGELEN 
EN VEILIGHEIDSAANBEVELINGEN

• Contact met de ogen en huid voorkomen.
• Veiligheidsbril, handschoenen en beschermkleding dragen.
• Zorg ervoor dat de producten niet in contact komen of gemengd worden 

met water of vocht.
• Zie veiligheidsgegevensblad voor meer gegevens.

BEWARING

Houdbaarheid
12 maanden na productiedatum in originele, ongeopende en onbeschadigde 
verpakking, droog opgeslagen tussen +10°C en +30 °C.

CERTIFICATEN

• WTA: Nr. 14-212-1
• WTCB – CSTC: Nr. DE 622 X 855 E 
Resultaten: 40% / 60% / 80% vochtgehalte: klasse A (zeer efficiënt).
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