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Tehnika delovnih stikov

Betomax® - Injektirni sistemi

Tesnjenje betonskih gradbenih objektov postaja vse pomembnejše. Uporaba delovnih stikov v gradbenih elementih je s
konstrukcijskega in delovnotehničnega vidika neizogibna. Kar pa ne velja za škodo, ki nastane zaradi vlage, ki se na teh
področjih pogosto pojavlja. Nujno potrebna sanacijska dela so dolgotrajna in povzročajo visoke stroške. Hitro rastoča
zavest o pomenu kakovosti in trajnosti zahteva nove, konstruktivne rešitve, ki zagotavljajo dolgoročno tesnjenje.

MONOMAX - Injektirni sistem

• omarica Duobox • ohišje z nastavki 
za gibke cevi

• paker z žeblji
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Tehnika delovnih stikov

MONOMAX - Injektirni sistemi

MONOMAX - 
Injektirni sistem
Certifikat splošnega 
gradbenega organa

Uporaba
Zatesnitev in toga pritrditev delovnih stikov 

Injektirna gibka cev MONOMAX za iztiskanje naslednjega:

• Poliuretanska smola (ustreza P-Pur v ABP)
• Mikrocement (fini cement)
• Poliuretanska pena
• Epoksidna smola

Možnost večkratnega iztiskanja, npr. s finim cementom. Pogoj za to je
intenzivno splakovanje transportnega kanala po vsakem iztiskanju. 

Lastnosti
• Zelo fleksibilna, zato je mogoče preprosto polaganje
• Varna pred vdorom tujkov

Struktura
• Injektirna gibka cev iz penaste umetne mase
• Izstopne odprtine v obliki mikrorež, ki so enakomerno 

porazdeljene po obodu

Priključek
• Omarica Duobox; za priključitev dveh gibkih cevi; 

standardna globina za debelino vrhnje plasti betona 
30 mm; dodatne globine na voljo po naročilu

• Ohišje z nastavki za gibke cevi (za konfekcionirano cev s 
spojko Quicky in gibko cev iz PVC-ja z ojačanimi vlakni)

Pritrditev gibke cevi
• Držalo iz umetne mase Stecki
• Cevne objemke MONOMAX s sorniki

z glavo/zabijalnimi mozniki

Št. izdelka            Oznaka                                                                       Pakiranje/Enota       Teža/kg/enoto

86100040            Injektirni sistem MONOMAX, nekonfekcioniran          100 m/zvitek           0,105/meter
86506055            Spojnik za gibke cevi Quicky                                        1 Kos                       0,005/kos
86200308            Z vlakni ojačana gibka cev iz PVC-ja, rdeča                   50 m/zvitek             0,200/meter
86200310            Z vlakni ojačana gibka cev iz PVC-ja, bela                     50 m/zvitek             0,200/meter
86200340            Zaporni čep                                                                25 kosov                 0,100/enoto
86300180            Sponka za gibke cevi                                                    25 kosov                 0,006/kos
86300190            Injektirni priključek, 55 mm                                          50 kosov                 0,008/kos
86300050            Paker z žeblji                                                               50 kosov                 0,013/kos
86300218            Priključek za okrogli paker z žeblji in omarico Duobox  50 kosov                 0,003/kos
86300480            Omarica Duobox 30 mm                                            1 Kos                       0,070/kos
86900490            Omarica Duobox, različne mere                                 1 Kos
86300410            Ohišje z nastavki za gibke cevi                                      1 Kos                       0,140/kos
86312240            Nosilna sponka za gibke cevi                                        100 kosov               0,340/100 kosov
86300227            Držalo Stecki, črno                                                      100 kosov               0,002/kos
86312229            Cevna objemka s sornikom z glavo                              100 kosov               0,002/kos
86312230            Cevna objemka brez sornika                                        100 kosov               0,001/kos
86300223            Sveder za kamen, 5 mm                                              1 Kos                       0,040/kos
86300220            Zabijalni moznik, 5 mm                                               200 kosov               0,320/100 kosov
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Vrtalni paker

Za zatesnitev razpok v gradbenih objektih. 
Možnost popravka napetosti med samim
injektirnim postopkom.

Ročna stiskalnica

Iztiskalna naprava za injiciranje s pomočjo 
vrtalnih pakerjev.

Standardna ročna stiskalnica

Udobna ročna stiskalnica
Iztiskalna naprava za injiciranje s pomočjo 
vrtalnih pakerjev.

Udobna ročna stiskalnica Z1
Iztiskalna naprava za injiciranje cementa

Časi dobave in cene pakerjev za enkratno uporabo na voljo na zahtevo. 
Ostale velikosti po naročilu.

Preskusni tlak: do 80 barov
Pretok: najv. 2 cm3/hod
Vsebina materiala za iztiskanje: 1000 ml 

Obratovalni tlak: najv. o-160 barov
Pretok: najv. 16 cm3/hod

Mere v cm (višina/širina/dolžina): 75/40/85

Obratovalni tlak: najv. 0-20 barov
Pretok: najv. 150 ml/hod

Mere v cm - delovni položaj
(višina/širina/dolžina): 77/37/85 

Mere v cm - transportni položaj
(višina/širina/dolžina): 41/37/80 

Injektirni material na zahtevo:

• Poliuretanska smola (ustreza P-Pur v ABP)
• Mikrocement (fini cement)
• Čistilno sredstvo za poliuretansko smolo

št. izdelka       oznaka                                 Ø                  dolžina            pakiranje                  teža
                                                           izvrtine v mm            v mm             kosov/škatlo                kg/kos
87800075         Vrtalni paker                            14                      75                     100                       0,025
87800110         Vrtalni paker                            14                      110                    100                       0,034

št. izdelka       oznaka                                                                             pakiranje                  teža
                                                                                                                           kos                       kg/kos
88002000         Standardna ročna stiskalnica                                                           1                         1,200
88002100         Gibka cev PZ + glava hidravličnega sistema                                   1                         0,120
88002110         Šoba za gibko cev PZ                                                                    1                         0,020

št. izdelka       oznaka                                                                             pakiranje                  teža
                                                                                                                           kos                       kg/kos
88003000         Udobna ročna stiskalnica                                                               1                        14,000
88002140         Gibka cev PZ + glava hidravličnega sistema                                   1                        0,400

št. izdelka       oznaka                                                                             pakiranje                  teža
                                                                                                                           kos                       kg/kos
88004000         Udobna ročna stiskalnica za injiciranje cementa                              1                        20,000
88002140         Gibka cev PZ + glava hidravličnega sistema                                   1                        0,400
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Pločevina SDF Q1/Q2 - Uporaba, lastnosti, prednosti

Uporaba
Zatesnitev delovnih stikov (robljenje ni potrebno) 

Lastnosti
• Samotesnilna pločevina za tesnjenje delovnih stikov v obliki trakov ali
   zvitkov

• Obložena z nabrekajočim trakom z zakasnitvijo nabrekanja.
   Razporeditev nabrekajočega traku na eni ali obeh vzdolžnih stranicah ter 
   dodatno na čelni `strani za zatesnitev prekrivanja

• Samonabrekajoči trak ob vdoru vode; zelo dobra odpornost proti 
 kemikalijam

• Primernost pločevine SDF za uporabo v montažnih betonskih elementih

Struktura
• Pločevina za tesnjenje delovnih stikov z enostransko prilepljenim 

 nabrekajočim trakom

• SDF Q1 s prevleko iz nabrekajočega traku, nameščeno na eni vzdolžni 
 stranici, za uporabo npr. na območju priključkov tal na steno

• SDF Q2 s prevlekama iz nabrekajočega traku, nameščenima na obeh   
 vzdolžnih stranicah, za uporabo npr. na območju priključkov stene 

   na steno

• Oba tipa pločevine SDF s prevleko iz nabrekajočega traku, nameščeno
na eni čelni strani, za zatesnitev območja prekrivanja

Mere:
Pločevina SDF/Q1-Q2 (trakovi/zvitki)
Dolžina L = 2,00 m / 20,00 m
Širina b = 150 mm
Debelina pločevine t = 0,85 mm 

Polaganje/pritrditev

Priključek tal na steno 
• Namestitev pločevine za tesnjenje delovnih stikov (SDF Q1 ali Q2) 
   na zgornjo armaturo. Nabrekajoči trak mora biti položen na spodnji 

strani in v celoti vdelan v prvi betonirani odsek

• Ukrivljanje pločevine v kotnem območju na zahtevo

• Zaščita pred prevrnitvijo in zdrsom s pomočjo zadrževalnih nosilcev 
   (razmak pribl. 1,0 m), ki so vezani na armaturo

• Zaščita mesta stika z vzmetnimi vtiči

Priključek stena na steno
• Vključitev pločevine za tesnjenje delovnih stikov SDF Q2 v enakih delih 
   v oba stenska oz. betonska odseka

Priključek stena na steno

Priključek tal na steno 

Pritrdilna spojka

št. izdelka       oznaka                                                                             pakiranje          teža kg/enota
87401200         Pločevina SDF Q1, trakovi                                                 2 m/50-m zavoj        0,870/meter
87402240         Pločevina SDF Q2, trakovi                                                 2 m/50-m zavoj        1,020/meter

87402508         Pločevina SDF Q1, v obliki zvitka                                           20 m/zvitek           0,943/meter

87600011         Zadrževalni nosilec SDF                                                         100 kosov               0,082/kos
44390162         Pritrdilna spojka, D = 4 mm, pocinkana DIN 11024                                                1 kos
0,016/kos         

87600025         Zapiralo traku za dilatacijske stike za pločevine                           1 kos                  0,720/kos
                        za tesnjenje delovnih stikov
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Prednosti:
• Poseben bituminozni premaz po celotni površini

• Varna in hitra zatesnitev vseh delovnih stikov z armaturo po celotnem obodu

• Brez potrebe po potratnem robljenju betona

• Pločevina DF B1/B2 z nosilnim delom (v obliki črke B kot 90°-stični kot) za 
   visoko stabilnost in preprosto pritrditev

• Najmanjša globina spajanja pločevine v beton ≥ 3 cm

• Stiki pločevine so pričvrščeni s pomočjo pritrdilne spojke

• Najmanjše prekrivanje stikov pločevine ≥ 10 cm

• Brez potrebe po kotnih elementih, saj je mogoče pločevine upogniti in prilagoditi 
brez orodja

• Dvokomponentni silikonizirani film za optimalno zaščito premaza

št. izdelka       oznaka                                                                                        pakiranje              teža
87401150         Pločevina DF B1                                                                              100 m/zaboj       0,980/meter
                        (enostransko prevlečena) 150 × 2000 mm

87402150         * Pločevina DF B2                                                                           100 m/zaboj       1,150/meter
                        (obojestransko prevlečena)150 × 2000 mm

87402250         * Pločevina DF B2, zvitek                                                                 20 m/zvitek       0,880/meter
                        (obojestransko prevlečena) 20 m

87600011         Zadrževalni nosilec                                                                            100 kosov          0,082/kos

44390162         Pritrdilna spojka, D = 4 mm, pocinkan DIN 11024                                1 kos              0,016/kos

87401160         Pločevina DF B1 z nosilnim delom                                                   100 m/zaboj       1,000/meter
                        (obojestransko prevlečena), 150 × 2.000 mm                             
87402160         * Pločevina DF B2 z nosilnim delom                                                 100 m/zaboj       1,250/meter
                        (obojestransko prevlečena), 150 × 2.000 mm    

87402180         Iniciator razpok DF B2, raven, dolžina elementa 2,50 metra             tekoči meter       1,540/meter

87402200         Iniciator razpok DF B2, kotni dolžina elementa 2,50 metra               tekoči meter       1,680/meter

Pločevine za tesnjenje delovnih stikov
DF so prevlečene s posebnim bitumi-
ziranim premazom in so namenjene
zatesnitvi vodoravnih in navpičnih 
delovnih stikov.

Pločevina za tesnjenje delovnih 
stikov DF z zadrževalno 
pločevino za navpične 
stike elementov 
in stene.

Pločevina za tesnjenje delovnih stikov
DF z zadrževalno pločevino za 
navpične stike 
kotnih elementov 
in stene. 

DF-Blech B1/B2
*Splošno gradbeno dovoljenje
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Pločevine za tesnjenje delovnih stikov

št. izdelka       oznaka                                                                             pakiranje                  teža
                                                                                                                 m/zvitek               kg/meter
87507190         Pločevina za tesnjenje delovnih stikov, širina 200 mm/1 mm         21                        1,570
87507250         Pločevina za tesnjenje delovnih stikov, širina 250 mm/1 mm         21                        1,963
87507300         Pločevina za tesnjenje delovnih stikov, širina 300 mm/1 mm         21                        2,355
87507170         Pločevina za tesnjenje delovnih stikov, širina 200 mm/1,5 mm      21                        2,476
87507180         Pločevina za tesnjenje delovnih stikov, širina 300 mm/1,5 mm      21                        3,667
87507200         Pločevina za tesnjenje delovnih stikov, širina 300 mm/2,0 mm      21                        4,760

                        Druge izvedbe na voljo na zahtevo. 

Nepocinkana pločevina za 
zatesnitev vodoravnih in navpičnih
delovnih stikov. 

Pritrdilna spojka
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WFP Pre-Tec Plus 2 Membrana

Pre-Tec Plus 2 je edinstvena, posebej laminirana, zelo fleksibilna membrana, ki reagira s svežim betonom. Pre-Tec Plus 2 je sestavljena iz HDPE folije
z lepilno plastjo občutljivo na pritisk na eni strani in vgrajeno reaktivno granulirano prevleko. Granulatni premaz je pohoden in odporen na vremenske
vplive. Umazanija, ki nastane zaradi del na gradbišču, ne zmanjša oprijema. Pre-Tec Plus 2 je opremljena z montažnim lepilnim trakom na zgornji in
spodnji strani. Pri oblikovanju prekrivnega spoja dveh Pre-Tec membran se lepilni področji neposredno srečata in povzročita vodoodporno, varno in
trajno vez.

WFP Tlačni valj - kratek ročaj

Kovinski valj s kratkim lesenim ročajem. Ima zaobljene robove in
ergonomski ročaj. 
Visokokakovosten kroglični ležaj je trpežen in idealno primeren za
uporabo na gradbišču.

WFP Tlačni valj - dolg ročaj

Kovinski valj z dolgim dvodelnim kovinskim ročajem in plastičnim
pokrovom za ročaj. Zelo robustna zasnova, idealno primerna za
uporabo na gradbiščih. Uporablja se za ustvarjanje potrebnega pri-
tiska pri oblikovanju prekrivnih spojev pri delu v pokončnem polo-
žaju.

Področje uporabe

WFP Pre-Tec Plus 2 se uporablja za hidroizolacijo zidov zunanjih kleti, temeljev, predorov,
podzemnih parkirišč, talnih plošč itd.
WFP Pre-Tec Plus 2 je primerna za navpične in vodoravne površine.
WFP Pre-Tec Plus 2 se lahko uporablja proti visokemu tlaku vode, na občutljivih tleh in kot
zaščita pred radonom.

Področje uporabe

WFP Pre-Tec S-Tape se uporablja za varno povezavo in prekrivanje področja WFP Pre-Tec
Membrane Plus in FPO. WFP Pre-Tec S- Trak se uporablja tudi za popravilo poškodb WFP
Pre-Tec Membrane Plus.

WFP Pre-Tec S-trak

WFP Pre-Tec S-Tape je edinstven, poseben laminiran, zelo prilagodljiv trak. Nalepimo ga na hladno površino. Sestavljen je iz agresivnega lepila, ob-
čutljivega na pritisk in vremensko odpornega granuliranega premaza na samolepilni gumi z odstranljivo silikonsko folijo na eni strani. Trak moramo
prilepiti pred pritrditvijo armaturnega železa in vlivanjem betona.

Lastnosti

• zelo prilagodljiva
• enostranski, poseben premaz iz granulata
• na pritisk občutljiva lepilna plast
• dvostranski lepilni trak
• neprekinjena debelina
• enostavna namestitev
• tesen tlak vode
• visoka kemična odpornost
• popoln oprijem na beton
• odporna na vremenske vplive
• plinotesnost radona v celotnem sistemu
• UV odporna več kot 60 dni
• sposobnost premostitve razpok
• neškodljiva za podtalnico (brez PVC)

Lastnosti

• zelo prilagodljiv
• zrnat premaz
• lepilo občutljivo na pritisk
• neprekinjena debelina
• enostavna namestitev
• vodotesen
• kemično odporen
• popolna vezava na beton
• vremensko odporna
• UV odporna več kot 60 dni
• premostitev razpok
• neškodljiv za podtalnico
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FBV sistem prvega sloja

Prekrivanje kratkega roba- končni spoj Prekrivajoči spoj - prekrivanje dolgega roba

Prekrivajoči končni spoj - prekrivanje kratkega roba
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Oslabilna cev - iniciator razpok

Oslabilna cev je iz PVC materiala in se vgradi za povzročitev razpoke na želenem mestu in tesnjenje le-teh. Oslabilna cev se uporablja v stenah, 
kjer bi nastale razpoke v vsakem slučaju. Z vgradnjo oslabilne cevi jih tako lahko kontroliramo.

tip                                                               S1                     S2                     S3
Zunanji premer brez sider (mm)                      88                      175                     60
Višina sidra (mm)                                             25                       25                      25

Oslabilna pločevina

DF oslabilna pločevina za stene sestoji iz pločevine s specialnim nanosom in kotnika iz 
pocinkane pločevine, ki loči prečni prerez betona. Element se dobavlja v standardni dolžini
2,5 m in je za debeline sten 240, 250 oziroma 300mm. Dobavlja se v stanju za vgradnjo.

številka artikla                                        oznaka                                       dolžine
S1                                         Cev sredinska oslabilna in tesnilna-S1                    3,4,5m
S2                                         Cev sredinska oslabilna in tesnilna-S2                    3,4,5m
S3                                         Cev sredinska oslabilna in tesnilna-S3                    3,4,5m

številka artikla                                        oznaka                                       dolžine
87402180                                        Pločevina oslabilna B2                                2,5 m

Prednosti:
• prosta izbira taktov opaženja
• hitra in enostavna montaža elementa
• zanesljivo nastanek lasastih razpok zaradi popolne
delitve betona
• vodotesnost do 7 barov
• specialen nanos je odporen na organske odplake
• enostavna in zanesljiva povezava z B2 pločevino

Pri t.i. beli kadi se lahko delovni takti daljši od 10 metrov
brez problema betonirajo.      
Lasaste razpoke se ne bodo pojavljale na nekontrolira-
nih mestih, vendar na predvidenih in bodo vodotesne.

• delovni stik

• delovni stik

• dilatacijski stik

• dilatacijski stik

BESAFLEX trak - guma

Besaflex trak - guma se uporablja za tesnjenje delovnih fug ali kot dilatacijska guma. Dobavlja se od širine 100 do 500 mm in je različnih tipov v kolutih po 25m.

Tipi trakov:

trak za zunanjo vgradnjo

trak za notranjo vgradnjo

• dilatacijski stik

trak za zapiranje fug

Na gradbišču se tesnilni trakovi spajajo čelno z varilno napravo - varilna sekirica, fen. 
Trakovi, ki jih zvarimo, ne smejo imeti gub. Vgradnja v beton mora biti izvedena
kvalitetno in tesno. 
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Distančna cev FB; zamašek FB; dvokomponento lepilo

Distančna cev FB je iz vlaknastega betona in se upora-
blja za vodotesno stezno mesto. Je premera 22/40 in dol-
žine 1,25m.

Po razopaženju se s ključem za izvlek rozete iz steklobe-
tonskih cevi odstrani rozeta. 

Notranje površine steklobetonskih cevi se očistijo, da ne
ostane prahu. S ključem za vstavljanje PVC zamaškov se
vstavi PVC zamašek, nato pa se z dvokomponentnim 
lepilom zalepi še FB zamašek. 

Lepilo se meša v razmerju 1:1 (A in B komponenta) dokler
se barva ne izenači. Minimalna temperatura za lepljenje je
8°C. 

Pri bazenih se običajno na notranji strani vstavita dva 
zamaška, na zunanji strani pa en FB zamašek. 

št. izdelka       oznaka                                                                             pakiranje              teža v kg
61922000         Cev distančna FB 22/40                                                         1,25m/kos               2,200/kos
61800200         Lepilo dvokomponentno A+B                                              3kg/komplet        2x1,500/komplet
6180032           Zamašek FB fi 22; L=20mm                                               1000kos/vreča       13,600/1000kos
66323200         Zamašek PVC fi 22                                                             1000kos/vreča        2,857/1000kos
61822200         Rozeta PVC fi 22                                                                 500kos/vreča         5,250/1000kos
61822234         Samolepilne podložke za rozeto“                                         100kos/vreča          0,075/100kos
60522142         Samolepilne podložke za konus EX22                                  100kos/vreča          0,100/100kos
60922210         Zamašek konusni FB                                                           100kos/karton            0,030/kos
70619600         Trak proti izlitju 16mmx6mm                                             18x10m/karton           0,083/rola
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PROOFMATE FD sistem   

Patentirani sistem Proofmate FD je sestavljen iz PROOFMATE® FD membrane in PROOFMATE®    F lepila.
PROOFMATE® FD sistem se uporablja v gradbeništvu pri novogradnjah in sanacijah stavb, objektov… za zanesljivo tesnjenje spojev, fug in površin, ki
so v stiku s talno vodo, meteorsko vodo ali vodo pod pritiskom. Lahko se uporablja tako na mokri kot suhi površini. PROOFMATE® FD sistem se 
enostavno in učinkovito uporablja na zunanjih površinah, uspešno in zanesljivo pa se uporabi tudi na površinah in fugah z notranje strani. Najpogosteje
se PROOFMATE® FD sistem uporablja pri prefabriciranih stenah za uspešno in zanesljivo tesnjenje fug med stikom plošča-stena ali stena-stena.
PROOFMATE® FD membrana pa se uporablja kot hidroizolacija tudi pri izdelavi tunelov, kjer se membrana pritrdi med zunanjo in notranjo plastjo
brizganega betona.

PROOFMATE® FD membrana
Sistemska komponenta sistema PROOFMATE® FD. 
Tesnilna membrana je izdelana na osnovi EPDM 
(etilen propilen dien monomera), ki ga odlikujejo:

• visoka elastičnost tudi pri nizkih temperaturah
• visoke mehanske lastnosti zaradi vulkanizacije
• odpornost na UV žarke
• enostavnost vgradnje
• certifikat

tehnični podatki

osnovni material                                                          EPDM
debelina                                                                      1 mm
širina                                                                           200,250,300,400,500,800,1000,1500mm
trdota po Shore A                                                       65 ± 5 (DIN ISO 7619-1)
temperaturna odpornost                                             150°C (dolgotrajno)  / 220°C (kratkoročno)        
natezna trdnost                                                           vzdolžno 8,7 MPa / prečno  8,6 MPa (DIN EN 12311-2)
raztezek pri pretrganju                                                 vzdolžno 531 %  / prečno  483 % (DIN EN 12311-2)
trdnost luščenja spojev                                                69 N/50 mm (DIN EN 12316-2)
strižna odpornost spojev                                             282 N/50 mm (DIN EN 12317-2)
odpornost na udarce                                                   300 mm (DIN EN 12691)

*meritve izvedene pri temperaturi +23°C in 50% relativni vlažnosti

tehnični podatki
osnovni material                                                          SMP
doslednost                                                                  pastozni
spec. gostota                                                              ~ 1,5 g/cm3 (DIN EN ISO 2811-1)
din. viskoznost                                                            ~ 2000 Pas (DIN EN ISO 2555)
temperatura obdelave                                                 5 do 40°C (temperatura podlage)
čas oprijemljivosti                                                        ~ 15 min (ASTM C679)

utrjeno lepilo
natezno trdnost                                                           ~ 1,3 N/mm2 (DIN EN ISO 527)
raztezek pri pretrganju                                                 ~ 350 % (DIN EN ISO 527)
trdota po Shore A                                                       ~ 40 (DIN ISO 7619-1)
temp. odpornost                                                         -30 do +80 ° C
adhezija na beton                                                        > 1,65 N/mm2 (DIN EN 1542)

*meritve izvedene pri temperaturi +23°C in 50% relativni vlažnosti

PROOFMATE® F lepilo
Sistemska komponenta sistema PROOFMATE® FD. 
Enokomponentno lepilo in tesnilna masa iz mastike na osnovi SPO
(SPO = polipropilenoksid, zaključen s silanom)

• za površinski oprijem PROOFMATE® FD membrane na strukturno 
komponento,

• za površinsko adhezijo prekrivanja filma,

• za tesnjenje robov med membrano PROOFMATE® FD in strukturnim 
elementom ter dodatno za prekrivanje.
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PRIPRAVA OSNOVNE POVRŠINE
Površina, ki jo je potrebno zatesniti, mora biti stabilna, čista, brez olj, maščob in prahu. Vsi ostanki cementa -obrizgov ali nanosov starih lepil… morajo biti
odstranjeni. Ostri robovi ali zajede (lunkerji) na osnovni površini, morajo biti odstranjeni oziroma poravnani z osnovno površino

IZVEDBA TESNJENJA GRADBENIH SPOJEV
Lepilo PROOFMATE® F se nanese na očiščeno in stabilno površino z ročno pištolo v zankah po celi površini v debelini 15mm. Lepilo enakomerno namažemo
po celi površini s pomočjo  jeklene lopatice (špahtl), ki ima nazobčano površino, v debelini 1,5mm.
Membrano PROOFMATE® FD je potrebno na strani katera se lepi predhodno očistiti, odrezati na zahtevano dolžino +100 mm, ter jo namestiti na lepilo.
Potem ko je membrana PROOFMATE® FD nameščena na lepilo, je potrebno z gumijastim rolčkom pritisniti in valjati iz sredine membrane navzven proti ro-
bovom tako, da se odstranijo zračni mehurčki, ki nastanejo pod membrano, ter iztisne lepilo na zunanje robove.

Dodatna oprema

• nazobčena lopatica

• valjček 150mm

• ročna pištola

PREDVIDENA PORABA LEPILA
Širina membrane PROOFMATE FD(cm)                     PROOFMATE F gr./tm
20                                                                              300
25                                                                              375
30                                                                              450
40                                                                              600
50                                                                              750
80                                                                              1200
100                                                                            1500
150                                                                            2250
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Hydrotite

Lastnosti

Hydrotite trak je nabrekajoči trak, ki je patentiran po celem svetu. Uporablja
se v gradbeništvu, za tesnjenje spojev (plošča-stena ali stena-stena…). 
Posebej je bil razvit za gradnjo tunelov.   

Nebrekanje zagotavljajo polimerne smole na osnovi poliuretana, ki nabrekne
v vodi.  Zaradi vpijanja vode nabrekne do 800%, pri čemer oblika traku
ostane stabilna. Lahko se vgrajuje tudi v deževnih dneh. 

Tesnjenje gradbenih spojev

Za uspešno vgradnjo hydrotita v gradbene fuge, se izbrani profil razporedi
na sredini ali na razdalji najmanj 10 cm od roba . Prilepi se s fiksirnim lepilom
(O-FLEX ali QUELLFLEX). Za podporo lepila lahko uporabite tudi žeblje.
Zagotoviti je potrebno, da trak ob nabrekanju ne spremeni svojega predvi-
denega položaja.
Na vlažnih podlagah je za pritrditev traku potrebno uporabiti tesnilno maso
BETOFIX.

Spoje in prehode med posameznimi profili je potrebno zavarovati s
QUELLFLEX.

Če je mogoče, se hydrotite vgradi v suhem vremenu in tik pred betonira-
njem.
Zaradi tovarniško nanesenega zaviralnega laka, je mogoče profil izpostaviti
vlažnemu vremenu ZA največ 2 do 3 dni. Če pričakujemo daljše časovno
obdobje med montažo in betoniranjem v vlažnem vremenu, je treba profil
premazati s HL-KLEBER, da preprečimo prezgodnje nabrekanje. Gumijasti
profil, prevlečen s HF-KLEBER, je lahko izpostavljen vlažnemu vremenu pri-
bližno 7 dni, ne da bi profil nabreknil. 

Skladiščenje

Izdelek lahko skladiščimo do 24 mesecev, če ga hranimo v suhem prostoru ter v zaprti originalni embalaži pri temperaturi med 15 in 25 C.

Lepilo Betofix/pasta Betoquell
za lepljenje stikov v pločevinah 
za tesnjenje delovnih stikov

Št. izdelka       Oznaka                                                                            Pakiranje                 Teža
                                                                                                                   Enota                   kg/kos
86430052         Lepilo Betofix, 600 ml                                                 1 cevasta plastična vrečka       0,920
86430060         Stiskalnica za cevaste plastične vrečke                                          1 kos                      1,020
86431014         Izravnalna pasta Betoquell, 310 ml                                           1 kartuša                   0,460

44390162        Pritrdilna spojka                                                                         1 kos                      0,016
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Dobja vas 186b
2390 Ravne na Koroškem
telefon: 028223-979
gsm: 041-939-972
email: info@betomax.si
www.betomax.si



 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 


