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MC-Injekt GL-95 TX

Elastische voeg- en oppervlakteafdichting



In het geval van vochtige bouwdelen is het vaak 
niet mogelijk de aangetaste delen bloot te leggen. 
De injectie van MC-Injekt GL-95 TX in holle 
ruimtes of onder het maaiveld biedt hier een veilig 
alternatief. De hydrostructuurhars zorgt voor een 
permanente, zacht-elastische afdichting.

Lage viscositeit
Vanwege zijn lage viscositeit kan MC-Injekt GL-95 TX  
zowel in holle ruimtes als in smalle ruimtes tussen 
gebouwen geïnjecteerd worden en dicht permanent en 
betrouwbaar af. 

Uitstekend zwelvermogen
De combinatie van in water onoplosbare polymeren 
en hydrofiele groepen die water kunnen opnemen en 
opslaan, maakt de hydrostructuurhars tot de ideale 
oplossing voor het afdichten van voegen en 
oppervlakken tegen water. 

Belastbare elasticiteit
De unieke geïntegreerde "polymeerversterking" maakt 
MC-Injekt GL-95 TX uiterst omkeerbaar vervormbaar.
De uitzonderlijke structurele combinatie en de
superieure hechting aan beton en vele andere ruwe
en gladde bouwmaterialen maakt het bijzonder
bestand tegen mechanische belastingen.

Maximale zekerheid
De beste vulgraden en dus een veilig injectieresultaat 
worden bereikt door de lage viscositeit. De 
geïntegreerde polymeerversterking gaat verdunning 
van de geactiveerde hydrostructuurhars tegen - een 
probleem bij conventionele hydrogels.

De MC-Injekt GL-95 TX is tijdens de injectie en in 
uitgereageerde toestand milieuvriendelijk en kan in 
contact met grond- en drinkwater langdurig ingezet 
worden.

Uitstekende prestatiekenmerken
De prestatiekenmerken van de hydrostructuurhars 
komen overeen in het minimum van de classificering 
conform DIN EN 1504-5: U (D1) W (1) (2/3/4) (1/40). 

Toepassingsgebieden
K  Afdichting van scheuren, voegen en holtes in
    permanent vochtig beton en metselwerk
K  Dichtings- en hechtingsinjectie van synthetische
    afdichtingsmembranen
K  Het achteraf afdichten van bouwdelen onder het
    maaiveld door vlakke sluierinjectie
K  Het achteraf vormen van een horizontale en
    verticale barrière in metselwerk

MC-Injekt GL-95 TX
Elastisch gestructureerde afdichting en verbinding

Geperste bouwdeelvoegen Controle van een achteraf aangebracht afdichtingsmembraan





MC-Injekt GL-95 TX
Hydrostructuurhars voor
permanente voeg - en
oppervlakteafdichting

K  Snel en betrouwbaar te injecteren

K  Permanent     elastisch

K  Duurzaam     en     milieuvriendelijk
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