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Producteigenschappen 

Soepele LDPE-folie waarop langs 
beide zijden een alkalibestendig wa-
peningsnet is aangebracht met maas-
grootte van 6 x 6 mm. 
Dit net is gelamineerd op de LDPE-
folie zodanig dat er in het bewape-
ningsnet vrijliggende stroken ontstaan 
van +/- 30 cm. 
De afstand tussen bewapeningsnet en 
folie is +/- 1 mm zodat het gips vol-
doende kan doordringen. 
Zeer gemakkelijk aan te brengen in het 
nieuwe bezetwerk. 
 
Toepassing  

Na een behandeling tegen opstijgend 
vocht is het aangewezen om behan-
delde muren te laten uitdrogen à rato 
van 1,5 à 2 cm per maand. 
Dit betekent dat een muur van pakweg 
19 cm dikte ongeveer 9 à 10 maand 
nodig heeft om uit te drogen. Tevens 
zijn deze muren meestal doordrongen 
met zouten die uitkristalliseren tijdens 
het uitdrogingsproces. Hierdoor kun-
nen geïnjecteerde muren pas herbezet 
en afgewerkt worden na deze langen 
droogperiode. 
Alkali-Block is uiterst geschikt om een 
herbezetting en afwerking sneller te 
kunnen uitvoeren. 
Na het aanbrengen van de Alkali-Block 
kan de muur rustig uitdrogen via de 
spouw of langs buiten en worden de 
zouten geblokkeerd achter de folie. 
Alkali-Block wordt aangebracht in de 
kern van het bezetwerk. Na het aan-
brengen van een eerste laag bezet-
werk wordt Alkali-Block ingedrukt in 
deze verse laag, waarna onmiddellijk 
opnieuw bezetwerk kan aangebracht 

worden en afgewerkt op een normale 
wijze. 
Door de geringe dikte (max. 2,5 mm) 
en de soepelheid van Alkali-Block is 
deze uitermate geschikt om aan te 
brengen in bezetwerk bij herstellingen. 
Alkali-Block is hoofdzakelijk ontworpen 
om toegepast te worden bij het onmid-
dellijk herpleisteren van behandelde 
muren tegen opstijgend vocht teneinde 
het resterende vocht en de uitkristalli-
serende zouten die ontstaan bij het 
drogen van de muur na injectie tegen 
te houden. 
Alkali-Block kan ingewerkt worden in 
bezetting op met roet belaste muren. 
Alkali-Block kan ingewerkt worden in 
bezetting op met nitraten belaste mu-
ren. 
Opmerking: Alkali-Block wordt niet 
toegepast op blijvend vochtige en 
natte muren en is niet bedoeld als 
vochtwerend product. 

 
 
 
 
 

Verwerking  

Voorbereiding van de ondergrond: 
Loszittende delen verwijderen evenals 
puntige uitsteeksels die het membraan 
zouden kunnen beschadigen. Door 
zouten en vocht aangetast bezetwerk 
dient verwijderd te worden tot mini-
maal 30 cm boven het zichtbare scha-
defront. 
 
Bevestiging van het membraan: 
Alkali-Block wordt ingewerkt in gewoon 
bezetwerk, tot ongeveer 20 cm boven 
de vochtgrens of zoutgrens. 
Om overbrugging te voorkomen van 
onder de geïnjecteerde zone via het 
bezetwerk tot boven de geïnjecteerde 
zone, dient eerst een eerste strook van 
min. 20 cm aangebracht te worden 
onderaan de muur. Deze strook wordt 
enkelzijdig ingedrukt in een hydrofuge 
mortel van tegen de beton- of chape-
vloer tot ongeveer 15 cm boven de 
injectie. 
 
 
 
Hierna wordt de folie gewoon inge-
werkt in de gipsbepleistering als volgt: 
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             Soepele LDPE-folie voor het afblokken van  
                                          schadelijke zouten in de ondergrond. 

                 

 

Technische gegevens  

Materiaal: LDPE-folie, dikte 0,1 mm, breedte 100 cm 
Alkalibestendig net met maasgrootte 6 x 6 mm 
Gewicht:    ca. 60 gram/m² 
Treksterkte afwijking/inslag: 700/750 N/5cm 
Applicatie temperatuurbereik: - 40°C tot + 80°C 
Chemische eigenschappen: bestand tegen chemische producten en 

tegen rotting 
milieuvriendelijk voor drinkwater  
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Alkali-Block eenvoudig op maat snij-
den met schaar of mes. Steeds dwars 
op de netbevestiging snijden. 
Aanbrengen van een eerste laag be-
zetwerk. 
De Alkali-Block in deze verse, natte 
laag indrukken zodanig dat de pleister 
zich verankert in het net. 
Steeds overlappen! De overlapping 
wordt tussen folie en net geschoven 
van de reeds aangebrachte strook. 
Eens de Alkali-Block aangebracht is, 
kan er onmiddellijk verder gewerkt 
worden door de tweede laag gipspleis-
ter aan te brengen en deze door het 
net te drukken zodat het pleisterwerk 
zich hier ook in verankert. 
 
Aandachtspunten: 
 
Het is aan te raden om de diverse 
stukken Alkali-Block reeds vooraf klaar 
te maken voor men met de plaatsing 
begint, 
 
Steeds met een hechtingsband begin-
nen en eindigen (+/- 5 cm vrij). Indien 
dit niet mogelijk is, een extra hech-
tingsband op de folie toevoegen, 
 
Het is aan te raden Alkali-Block aan te 
brengen in gipspleister. Door zijn ei-
genheid is cementpleister af te raden 
ivm onvoldoende hechting in het net, 
 
Bij het plaatsen van Alkali-Block vooraf 
nooit meer pleister aanbrengen dan de 
oppervlakte van de strook die ge-
plaatst wordt. Dit steeds herhalen per 
strook. Indien men een grotere opper-
vlakte pleistert alvorens Alkali-Block 
aan te brengen kan de pleister reeds 
gedeeltelijk aantrekken en uitharden, 
wat de hechting nadelig kan beïnvloe-
den, 
 
Niettegenstaande de grote soepelheid 
van Alkali-Block, kan het toch nuttig 
zijn om een zeer ruwe muur vooraf uit 
te vlakken, 
 
Om bij grotere oppervlakken gemakke-
lijker te werken, is het aan te bevelen 
om onderaan eerst een kleinere strook 
te plaatsen. Hierdoor kan de Alkali-
Block gemakkelijker tot tegen de vloer 
en in hoeken aangedrukt worden. 
 
De pleister mag niet te droog (te stijf) 
aangemaakt worden. Soepele pleister 
is vereist om goed door het veranke-
ringsnet te dringen. 
 
 
 
 
 
Verpakking, verbruik  

Verpakking: 
Rol van 12,5 m² (1 m x 12,5 m). 
Verbruik:  
ca. 1,1 m²/m² 
 
 
Veiligheid, ecologie en afval 

Deze informatie vindt u in onze nieuw-
ste veiligheidsinformatiebladen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bovenstaande gegevens zijn aan de 
hand van de nieuwste ontwikkelingen 
en verwerkingstechnieken 
samengesteld. Daar de toepassing en 
verwerking buiten onze invloed liggen, 
kunnen aan dit technisch merkblad 
geen rechten worden ontleend.  
U bent in het bezit van onze 
 algemene verkoopsvoorwaarden 
(VVVF).  
Mocht u ze niet meer bezitten, 
vraagt u dan een nieuw exemplaar 
aan.  Wij leveren nl. uitsluitend 
volgens deze voorwaarden.   
 


