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INCALINE® PRODUCT- EN APPLICATIEGEGEVENS
Incaline® heeft een zeer hoge chemische en mechanische weerstand tegen alles wat in het riool terecht kan komen. Incaline® is een product, met solventvrije epoxyharsen, dat uitermate geschikt is als toepassing op een vochtige ondergrond.
De harsen zijn vezelversterkt en vermengd met chemisch inerte vulstoffen, die een uitzonderlijke weerstand bieden tegen:
• waterdruk (uitwendig en inwendig).
• corrosie en erosie.
• aantasting door H2S (rioolgas, rioolwater, water en damp met een pH waarde tussen pH1 en pH14)
HET IS O.A. BESTAND TEGEN AANTASTING DOOR RIOOLGASSEN, RIOOLDAMPEN EN RIOOLWATER
EVENTUEEL VERMENGD MET ZUREN EN/OF LOGEN (PH 1- PH 14).
Bij 3 mm. laagdikte heeft u een gegarandeerd water, -en gasdichte lining die de ondergrond ook blijvend beschermt tegen doordringing van agressieve stoffen en gassen vanuit de behandelde ruimte. Tevens wordt de water doorlatendheid van buiten de installatie door de wanden geëlimineerd. De druk vanaf de buitenzijde die kan
worden verdragen, bij hoge grondwaterstanden, is even hoog als de treksterkte van de minerale ondergronden.
Bij een ondergrond van bijvoorbeeld staal liggen deze waarden veel hoger. Een bijzondere eigenschap is de resistentie tegen veel chemische stoffen en de gegarandeerde toepasbaarheid in rioolwater en slib.
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APPLICATIES MET INCALINE® EN VINYLESTER
Voor specifieke applicaties op minerale ondergronden waar bescherming tegen bepaalde soorten chemicaliën
noodzakelijk is kunnen behandelingen worden uitgevoerd met als ondergrond Incaline® en daar op enkele lagen
vinylester type 1 of 2. Informatie hierover wordt in specifieke gevallen door ons verstrekt.

Incaline® volgt naadloos alle contouren.
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PROCES INCALINE® AANBRENGEN
OPPERVLAKTEVOORBEREIDING BETON EN METSELWERK
Alle oppervlakken worden onder hoge druk gereinigd om al het vuil en losse stukken te verwijderen.
De behandeling wordt vervolgd door een aangepaste straalbehandeling die ervoor zorgt dat alle aangetaste materie wordt verwijderd totdat er een stevige ondergrond overblijft.
OPPERVLAKTEVOORBEREIDINGEN ANDERE ONDERGRONDEN
Ook deze worden mechanisch en/of door middel van stralen opgeruwd, als voorbewerking.
De keuze voor de voorbewerking hangt af van het type materiaal van de ondergrond. Na deze voorbewerkingen
wordt een bij het beschermingssysteem behorende primer opgebracht, alvorens de behandeling met Incaline®
wordt uitgevoerd.
REPARATIES
Bij ernstige schade kan een applicatie worden uitgevoerd van wapening met grotere laagdikten Incaline® om de constructieve sterkte te verhogen. Er worden dan speciale mortels gebruikt voor eventuele reparaties in de ondergrond.
Lekkages worden voor het appliceren afgedicht middels injectie of met behulp van andere methoden.
APPLICEREN
Incaline® aanbrengen is niet afhankelijk van de vorm van de ondergrond, het volgt naadloos alle contouren. De
vezelversterkte lining, die in verschillende laagdikten kan worden aangebracht en waarvan ook meerdere lagen
kunnen worden opgebracht, zorgt ervoor dat de bestaande constructie opnieuw een lange levensduur verkrijgt.
In praktijk is gebleken dat Incaline® de levensduur van de behandelde constructie met 20 jaar verlengd. Door de
veel grotere treksterkte van Incaline® is slechts een vrij geringe laagdikte benodigd om de constructie afdoende te
herstellen en te beschermen.
Op nieuwe ondergronden is een geringe laagdikte van 3 mm. reeds ruim afdoende voor een goede bescherming
van de te behandelen constructie. Bij renovatiewerken passen we over het algemeen laagdikten toe, variërend
van ca. 4 mm. tot 50 mm.
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Incaline® kan gedurende het hele jaar, onafhankelijk van klimatologische omstandigheden aangebracht worden.
Met ons modern materieel waarin voorzieningen voor temperatuurbeheersing zijn opgenomen, kan het hele
jaar door worden gewerkt, met de meest optimale verwerkingstemperaturen.
Het eventueel lokaal verwijderen van het product dient te gebeuren door in de buitenrand een snede te maken.
Het tussenliggende deel kan worden gesloopt.
Het is ook mogelijk delen van constructies zoals de bodem, wanden, het plafond of de naden, afzonderlijk te behandelen.
PERFECTE HECHTING
De combinatie van een innovatieve formule en een doordachte applicatietechniek zorgt ervoor dat het product
perfect hecht op vochtige oppervlakken. Incaline® wordt zowel machinaal als handmatig aangebracht. Dit is afhankelijk van de hoeveelheden en de beschikbare werkruimte. Na verharding zorgt dit voor een sterke en naadloze afwerklaag op loszittende bakstenen en mortel, waardoor er een sterk geheel wordt gevormd van hoogwaardige kwaliteit. Geheel gemetselde riolen en duikers onder wegen kunnen worden behandeld, met name
ook vanwege het terugbrengen van mechanische sterkte.
Bij het aanbrengen hecht Incaline® onmiddellijk op de bestaande ondergrond en dringt het tevens binnen in alle
scheuren en barsten. Grote scheuren en beschadigingen worden indien nodig eerst met bijbehorende mortels
opgevuld waarna de Incaline® wordt opgebracht. Het resultaat is een naadloos, bijna glad oppervlak.
Bepaalde reparaties, zoals enkelvoudig voegen, of putten van kleine omvang, kunnen handmatig behandeld
worden. Hierdoor zijn bijna alle soorten ondergronden en moeilijke structuren te beschermen of te renoveren.
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VOORDELEN VAN INCALINE®
• De vorm van het riool, evenals de sectie veranderingen hebben geen invloed op het resultaat van de applicatie.
•

De laagdikte wordt aangepast aan de verschillende vormen van beschadiging en kan desgewenst versterkt worden met wapeningsnetten (versterkende renovatie).

•

Het oppervlak is ongevoelig voor een systematische opbouw van droogresten en andere klevende materie, die inherent zijn aan afvalwater. Daardoor behouden de wanden lage ladingsverliezen.

•

Zeer korte droogtijd waardoor het riool heel snel weer in gebruik kan worden genomen.

•

Droogtijden en de vochtigheidsgraad zijn bijna niet van invloed op de applicatie mogelijkheden.

•

Door de korte uitvoeringsduur van projecten zijn minimale kosten vereist voor voorzieningen als noodbemalingen, uitvoeringen coördinatie.

•

De natte doorsnede van het riool wordt bijna niet verminderd, bij de traditionele renoverende systemen
is al snel sprake van een vermindering van 10% (afhankelijk van de diameter).

•

Plaatselijke reparaties van scheuren of het vullen van gaten, veroorzaakt door het
ontbreken van bakstenen of rottingsprocessen, kunnen binnen korte tijd worden uitgevoerd met de bij
het beschermingssyteem behorende grondstoffen.
De afwerking kan vrijwel direct na deze reparaties worden uitgevoerd.

•

Incaline® hecht op alle mogelijke ondergronden door middel van een chemische of mechanische verbinding. Dit is afhankelijk van het materiaal van de ondergrond.

•

Incaline® beschikt over eigenschappen die een perfecte water- en gasdichte aansluiting
mogelijk maken op buisdoorvoeringen van alle mogelijke materialen, linings en kousreliningen.

•

Incaline® kan met gegarandeerd resultaat worden toegepast bij lekkages, naadbehandelingen of elimineren van wortel ingroei.

•

Incaline® hecht op de ondergrond met een sterkte die hoger is dan de treksterkte van de minerale ondergrond.

•

Bevestigingen middels bouten en strippen, op de ondergrond, die weer bron zijn van aantasting, zijn
niet benodigd.

•

Mechanische beschadigingen, aanpassingen of veranderingen aan het afgewerkte oppervlak kunnen
gemakkelijk door middel van een reparatiekit bijgewerkt worden.
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Bijvoorbeeld bij het maken van nieuwe buisdoorvoeren en aansluitingen.
•

Bij grote buisdiameters is behandeling met Incaline® minder risicovol dan de kousmethode, met name bij
leidingen die veel grondwaterdruk van buitenaf moeten opvangen. Dit omdat Incaline® door de hoge
hechtsterkte sterkte terugbrengt in de constructie. Daarnaast is het zo dat ook een halve buis behandeld
kan worden, met name dat deel dat zich boven de waterlijn bevindt.
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Incaline® aangebracht in een betonnen buis Ø2.000 mm.

APPLICATIEGEGEVENS
Voor chemische weerstand
Voor slijtweerstand
Voor structurele renovatie

: Incaline® primer
: Minimaal 3 mm. Incaline®
: Incaline® primer
: Minimaal 2x3 mm., totaal 6 mm.
: Van 3 mm. tot 5 cm. laagdikte

BEREKENEN LAAGDIKTE
Voor Incaline® applicaties is vanwege de steeds uitgebreidere toepassingen een speciale berekeningsmethode
ontwikkeld. Dit is met name relevant voor sterkte berekeningen bij renovatieprojecten. De huidige rekenmethoden die gehanteerd worden zijn volgens AD Merk blatt, sectie B6, pagina 145.
UITVOERINGSTECHNISCHE ASPECTEN
Normaliter worden alle projecten vooraf door Kwakernaak B.V. bezocht, vanwege de volgende redenen:
• Het beoordelen van de situatie;
• Het beoordelen van de kwaliteit van de te behandelen ondergrond;
• Voor het geven van advies over de applicatiemogelijkheden;
• In verband met het opstellen van een vrijblijvende prijsopgave.
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Bijkomende werkzaamheden kunnen ook gelijktijdig met het aanbrengen van Incaline® door worden verzorgd
zodat Kwakernaak B.V. u compleet ontzorgt van de tijdrovende coördinatiewerkzaamheden, zoals:
• Het afstoppen van riolen;
• Verkeersmaatrelgelen volgens de geldende regelgeving;
• Het plaatsen en onderhouden van noodpompinstallaties;
• Het vervangen van muurdoorvoeren;
• Bijkomende mechanische- en/of elektrische renovaties van gemalen, inclusief afstemming energiebedrijf;
• Leveren en monteren van alle type spindelschuiven;
• Leveren en plaatsen van buitenopstellingskasten met bijbehorende besturing;
• Voor rioolstrengen met polyester en HDPE putten kunnen bijbehorende fundatieplaten worden geleverd met
stelringen, die op hoogte worden gemaakt, inclusief putrand en voor plaatsing op ons bedrijf worden behandeld met Incaline®. Deze kunnen worden geleverd met alle type putranden. Hiermee bespaart u uitvoeringskosten op locatie. De overlast door straalwerkzaamheden hebt u niet op het werk, in omgeving van woningen,
u bespaart bij in de weg liggende rioleringen, wegafzettingen en coördinatiekosten. Om problemen met stelhoogte te voorkomen, bestelt u de kunststof putten met een verhoogde schacht die u in het werk op maat
maakt, waarna de voorbehandelde fundatieplaat en putrand worden geplaatst.
• Behandelde prefab (inspectie) putten geleverd via beton fabrikanten, eventueel voorbereid met welke gewenste pompinstallatie dan ook.
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Compleet ontzorgt van de tijdrovende coördinatiewerkzaamheden.
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INCALINE® TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN – 3 MM. DIKTE
Eigenschap

Resultaat

Norm

Treksterkte
(Zie INCAFIN BULLETIN Nr. 136 IL.)

Op ± 6 mm. dikte: ± 25 N/mm²²

ASTM D 790

Stootvastheid

Geen beschadiging

NEN 5335

Drukweerstand

± 44 N/mm²

NBN B 12-208

Hechtsterkte

Min. 2 N/mm²

CUR 20, methode 1

E-modulus (LT)

> 10 jaar ± 900 N/mm²

Slijtvastheid

168 milligram

ASTM D4060

Hardheid

± 77 Shore D

ISO 868

Waterabsorptie

2,7 ± 0,4%

ISO 2812-2

Water resistentie

3,2 ± 0,3 N: mm² (L)
3,6 ± 0,4 N: mm² (G)

ISO 28-12-2

Chemische weerstand

Geen verandering (PH3)
Geen verandering (PH13)

ISO 2812-1

Gebruikstemperatuur

80°C continu (L)
125°C continu (G)

Temperatuur weerstand
verouderingstest

-20°C tot +80°C
Hechting systeem overtreft de samenhang van de ondergrond.

Uithardings- en verwerkingstijd

7 dagen tot volledige chemische weerstand is bereikt. Bij een
omgevingstemperatuur vanaf 20°C kan het riool na 24 uur in
bedrijf worden gesteld. Bij lagere temperaturen kunnen
kunstmatig de omstandigheden worden aangepast.

Buigsterkte
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PRODUCT- EN VEILIGHEIDSINFORMATIE
Deze informatie wordt op verzoek aangeleverd. U kunt deze ook downloaden op onze website.
BESTEKSINFORMATIE EN OMSCHRIJVINGEN
Deze worden op aanvraag ter beschikking gesteld.
KWALITEITSCONTROLE
Hiervoor is een handleiding ter beschikking welke van belang is voor de controlewerkzaamheden van toezichthouders.
GARANTIE EN KWALITEIT
Op het product Incaline® is garantie van toepassing.
Indien Incaline® wordt toegepast in een renovatieproject, dan is er een garantietermijn van 10 jaar van toepassing.
Indien Incaline® wordt toegepast op nieuwe ondergronden, dan is er een garantietermijn van 15 jaar van toepassing.
Het product Incaline® is gecertificeerd volgens de beoordelingsrichtlijn KIWA BRL-K 19006.
Aannemings- en Installatiebedrijf Kwakernaak B.V. is in het bezit van het procescertificaat voor het appliceren van
beschermingssystemen op minerale ondergronden. (BRL-K 19004)
Jaarlijks worden er door KIWA vier controlebezoeken uitgevoerd.
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ONDERZOEK
Veel onderzoeken zijn en worden door ons verricht
naar de chemische eigenschappen van Incaline®, zowel in eigen laboratorium als bij externe laboratoria.
Een en ander vindt plaats in onze opdracht. Daarnaast worden regelmatig onderzoeken uitgevoerd in
overleg met gebruikers, om zeer specifieke testen uit
te voeren.

Regelmatig worden testen uitgevoerd: Hier is Incaline® aangebracht op natte ondergrond.
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CONTACT
Incaline® is een kwaliteitsproduct van Incafin® NV
www.incafin.com
info@incafin.com
AANNEMINGS- EN INSTALLATIEBEDRIJF KWAKERNAAK B.V.
Stevinweg 3
2964 LM Groot-Ammers
www.kwakernaak.nl
info@kwakernaak.nl
0184-689168

