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Taśmy Extrea to materiały wykonane z termoplastycznego tworzywa PVC-P 
służące do uszczelniania przerw roboczych i dylatacyjnych

Zastosowanie:

➡ W przerwach roboczych pomiędzy płytą fundamentową i ścianą 
oraz ścianą i stropem.

➡ W przerwach roboczych pomiędzy płytami fundamentowymi, ścia-
nami lub w stropach.

➡ W szczelinach pozornych w konstrukcjach monolitycznych i z ele-
mentów modułowych.

➡ Otwory do kotwień.

Zastosowanie:

➡ Surowiec podstawowy to PVC-P lub PVC-P-NBR.
➡ Doskonała zgrzewalność.
➡ Wg normy DIN odporna na działanie związków bitumicznych (BV) 

oraz obojętna pod względem fizjologicznym.
➡ Wg normy zakładowej dostępna także wersja zbrojona stalą lub 

z wykonanymi otworami do mocowania.

Typy taśm:

1. Taśma wewnętrzna do przerw roboczych.
2. Taśma zewnętrzna do przerw roboczych.
3. Taśma wewnętrzna do przerw kompensacyjnych.
4. Taśma zewnętrzna do przerw kompensacyjnych.
5. Taśmy zewnętrzne narożne do przerw roboczych.
6. Taśmy zewnętrzne narożne do przerw kompensacyjnych
7. Taśma zewnętrzna zamykająca.
8. Taśmy wykończeniowe.
9. Taśmy wewnętrzne do przerw roboczych wzmacniane.
10. Taśmy specjalne.
11. Rury wymuszające rysy.
12. Taśmy Erband.
13. Taśmy Ertex.

Taśmy PVC Extrea

Schemat zastosowań

Przekrój przez garaż
wielopoziomowy

Mata bentonitowa ActiTex

Zewnętrzna taśma
do przerw roboczych

2 x 3 ∅ 12
blokada
w obszarze rury

2 x 3 ∅ 12
blokada
w obszarze rury

Rura
uszczelniająca

Rura
uszczelniająca

Taśma dylatacyjna
uszczelniająca
strop/ściana
bez progu
fundamentowego

Taśma dylatacyjna
uszczelniająca
strop/ściana
bez progu
fundamentowego

5 cm

5 cm

Zewnętrzna taśma
do przerw roboczych
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Materiały

Nasze taśmy wykonane są z dwóch różnych jakościowo materiałów zgodnie z „DIN 18541
PVC-P-NBR kopolimer” i zgodnie z „normą zakładową PVC-P”.

➡ Wg normy DIN (DIN 18541) odporna na działanie związków bitumicznych (BV).
➡ Wg normy zakładowej nie odporna na działanie związków bitumicznych (NB).

Obróbka

Podatna na zgrzewanie termiczne za pomocą trzonków spawalniczych (do 250 W) jaki i urządzeń zgrzewających gorącym powietrzem (do 1400 W).

Dopuszczenia

APROBATA TECHNICZNA ITB

Typy taśm

Oprócz taśm, które zamieszczone są na kolejnych stronach, nasza oferta obejmuje szereg innych wymiarów, których pełną listę znajdą Państwo 
w naszej Aprobacie Technicznej. Ponadto na życzenie klienta jesteśmy w stanie wyprodukować taśmy o niestandardowych wymiarach.

Taśma do przerw roboczych Taśma do dylatacji

Norma zakładowa Norma DIN Norma zakładowa Norma DIN

NB BV NB BV

Maksymalne naprężenie
rozciągające
PN-EN 12311-2:2013

≥ 13 MPa ≥ 11 MPa ≥ 13 MPa ≥ 11 MPa

Wydłużenie względne przy
zerwaniu PN-EN 12311-2:2013 ≥ 400% ≥ 278% ≥ 400% ≥ 278%

Twardość wg Shore’a PN-EN ISO 868
70 ±5 75 ±5 70 ±5 75 ±5

Taśmy PVC
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Taśmy PVC - wskazówki projektowe

Rodzaj

Przy doborze taśm uszczelniających PVC-P należy uwzględnić czy taśmy będą miały styczność ze związkami bitumicznymi. Podstawowy podział 
taśm uszczelniających to taśmy:

➡ taśmy wykonane z PVC-P nieodporne na działanie związków bitumicznych i olei (NB),
➡ taśmy wykonane z PVC-P-NBR odporne na działanie związków bitumicznych i olei (BV) wykonane wg. normy DIN (DIN18541).

Ciągłość

Należy pamiętać, aby dobrane taśmy stanowiły ciągłą siatkę uszczelnień we wszystkich przerwach roboczych i dylatacyjnych.
Zapewni to:

➡ używanie tych samych szerokość taśm;
➡ zapewnienie tego samego rozstawu kotew;
➡ zachowanie kąta prostego przy zmianie poziomów;
➡ zapobieganie wykrzywianiu się kotew podczas montażu;
➡ wyciągnięcie min. 40cm taśmy ponad projektowany poziom terenu;
➡ unikanie łączenia taśm wewnętrznych i zewnętrznych na jednym obiekcie.

Otulina

Projektując zbrojenie należy pamiętać zachowaniu otuliny. Dla taśm uszczelniających (wg DIN 18197) odstęp pomiędzy zbrojeniem musi wynosić 
≥ 20mm (szczegóły na rysunku poniżej):

Promień gięcia

Przy rozkładaniu taśm przez zróżnicowane kształty elementów
należy unikać wykrzywianiu się kotew. Dopuszczalne promienie gięcia dla:

➡ Taśm wewnętrznych do przerw roboczych typ A: r ≥ 150mm;
➡ Taśm zewnętrznych do przerw roboczych typ AA: r ≥ 50 x f mm, (gdzie f wysokość kotwy);
➡ Taśm wewnętrznych do przerw dylatacyjnych typ D: r ≥ 250mm;
➡ Taśm zewnętrznych do przerw dylatacyjnych typ DA: r ≥ 50 x f mm, (gdzie f wysokość kotwy);
➡ Taśm zamykających typ FA: r ≥ 30 x a mm, (gdzie k – szerokość taśmy).
W przypadku nie zachowania promienia gięcia, należy wykonać na budowie odpowiednie przejścia przez wykwalikowanych montażystów lub 
zamówić odpowiednie kształtki u producenta.

Taśmy PVC

20

30

30

30

30

2020

20
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Taśmy PVC

Taśmy PVC - wskazówki projektowe

Przemieszczenie i wysokość słupa wody:

Do zapewnienia prawidłowej pracy taśmy (przenoszenie ruchów ścinających i rozciągających) podczas budowy oraz w trakcie użytkowania , należy 
uwzględnić wszystkie odkształcenia we wszystkich kierunkach za pomocą wektora odkształcenia :

Vr=√Vx
2+Vy

2+Vz
2

Po określeniu wektora przemieszczeń i mając wartość ciśnienia słupa wody za pomocą diagramów możemy określić szerokość taśmy dla odpo-
wiedniego rodzaju:

*powyższe wykresy zostały sporządzone w oparciu o niemiecką normą DIN V 18197 i pełnią one funkcję pomocniczą (brak polskiej normy regu-
lującej zakres stosowania taśm). Każdorazowo projektant dobierając taśmę powinien robić to w oparciu o swoją wiedzę i doświadczenie. W razie 
wątpliwości zapraszamy do kontaktu z naszym działem technicznym.

f

Typ DA

** wysokość kotwy f 30 mm
* wysokość kotwy f 25 mm

Ci
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dy
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zakres przemieszczenia Vr [mm]

DA 500**

DA 320**

DA 320*
DA 240*
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Typ D

** wysokość kotwy f 30 mm
* wysokość kotwy f 25 mm
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zakres przemieszczenia Vr [mm]

D 500

D 320

D 240
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Typ FA
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zakres przemieszczenia Vr [mm] N - liczba kotew

I=35 mm I=40 mm I=50 mm

FA 130
N=6, a 130 mm
FA 90
N=4, a 90 mm

1.0

0.8

0.6

0.4

0.2

0
0 5 10 15 20 25 30 35 40
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Typy taśm

Taśmy wewnętrzne do przerw roboczych - typ A

Typ a mm b
mm

c
mm

dł. rolki
m

dostępne odmiany

A 100 100 43 3.0 50 PVC-P nb
A 150 150 45 3.0 25 PVC-P nb
A 190 190 75 3.0 25 PVC-P nb / DIN bv
A 240 240 85 3.5 25 PVC-P nb / DIN bv
A 320 320 110 4.5 25 PVC-P nb / DIN bv
A 400 400 120 5.0 25 PVC-P nb / DIN bv
A 500 500 160 6.0 25 PVC-P nb / DIN bv

c
b

a

Zastosowanie:

Do uszczelniania przerw roboczych w miejscach takich jak:
➡ połączenie płyta-ściana,
➡ przerwy robocze przegłębień,
➡ przerwy robocze płyt fundamentowych i stropowych,
➡ przerwy robocze ścian.

Charakterystyka:

➡ Dla ułatwienia montażu na życzenie klienta dostarczamy specjalne klamerki montażowe.
Odchylenia wymiarów zgodne z normą DIN 16941.

* Taśmy dostępne są w wersji odpornej (BV) i nieodpornej na bitumy (NB).
**Pełna lista typów taśm dostępna jest w naszej Aprobacie Technicznej. Ponadto na życzenie klienta jesteśmy w stanie wyprodukować taśmy o niestandardowych wymiarach.
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Typy taśm

Taśmy zewnętrzne do przerw roboczych - typ AA

Typ a mm b
mm

c
mm

f
mm

n dł. rolki
m

dostępne odmiany

AA 190 190 92 3,5 15 4 25 PVC-P nb / DIN bv
AA 240 240 110 4 20 4 25 PVC-P nb / DIN bv
AA 190 190 92 3,5 15 4 25 PVC-P nb / DIN bv
AA 240 240 110 4 20 4 25 PVC-P nb / DIN bv

AA 240/25 240 90 4 25 4 25 PVC-P nb / DIN bv
AA 240/35 240 104 5 35 4 20 PVC-P nb / DIN bv

AA 320 330 110 4 20 6 25 PVC-P nb / DIN bv
AA 320/25 330 104 4 20 6 20 PVC-P nb / DIN bv

AA 320/35/4 330 104 4 35 6 20 PVC-P nb / DIN bv
AA 320/35 330 104 5 35 6 20 PVC-P nb / DIN bv

AA 500 500 124 4 20 8 25 PVC-P nb / DIN bv
AA 500/25 500 124 4 25 8 25 PVC-P nb / DIN bv

AA 500/35/4 500 124 4 35 8 20 PVC-P nb / DIN bv
AA 500/35 500 124 5 35 8 20 PVC-P nb / DIN bv

* Taśmy dostępne są w wersji odpornej (BV) i nieodpornej na bitumy (NB).
**Pełna lista typów taśm dostępna jest w naszej Aprobacie Technicznej. Ponadto na życzenie klienta jesteśmy w stanie wyprodukować taśmy o niestandardowych wymiarach.

Zastosowanie:

Do uszczelniania przerw roboczych w miejscach takich jak:
➡ połączenie płyta-ściana,
➡ przerwy robocze przegłębień,
➡ przerwy robocze płyt fundamentowych,
➡ przerwy robocze ścian.

Charakterystyka:

➡ Łatwy montaż, nie ma potrzeby modyfikacji zbrojenia.

Odchylenia wymiarów zgodne z normą DIN 16941.

n - ilość kotew / piór kotwiących

c

f

b

a
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Typy taśm:

Taśmy wewnętrzne do przerw kompensacyjnych - typ D

Typ a mm b
mm

c
mm

dł. rolki
m

dostępne odmiany

D 100 100 100 3 50 PVC-P nb
D 150 150 150 3 25 PVC-P nb
D 190 190 190 3,5 25 PVC-P nb / DIN bv
D 240 240 240 4 25 PVC-P nb / DIN bv
D 320 320 320 5 25 PVC-P nb / DIN bv
D 400 400 400 5,5 25 PVC-P nb / DIN bv
D 500 500 500 6 25 PVC-P nb / DIN bv

D 250/6 250 250 6 25 PVC-P nb / DIN bv
D 320/6 320 320 6 25 PVC-P nb / DIN bv
D 250/9 250 250 9 25 PVC-P nb / DIN bv
D 320/9 320 320 9 25 PVC-P nb / DIN bv

Zastosowanie:

Do uszczelniania przerw dylatacyjnych w miejscach takich jak:
➡ dylatacje płyt fundamentowych,
➡ dylatacje ścian,
➡ dylatacje płyt stropowych,

Charakterystyka:

➡ Kanał wewnętrzny kompensuje ruch.

Odchylenia wymiarów zgodne z normą DIN 16941.

* Taśmy dostępne są w wersji odpornej (BV) i nieodpornej na bitumy (NB).
**Pełna lista typów taśm dostępna jest w naszej Aprobacie Technicznej. Ponadto na życzenie klienta jesteśmy w stanie wyprodukować taśmy o niestandardowych wymiarach.

c

b
a
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Typy taśm:

Taśmy zewnętrzne do przerw kompensacyjnych - typ DA

Typ a mm b
mm

c
mm

f
mm

n dł. rolki
m

dostępne odmiany

DA 190 190 92 3.5 15 4 25 PVC-P nb / DIN bv
DA 240 240 110 4.0 20 4 25 PVC-P nb / DIN bv

DA 240/25 240 90 4.0 25 4 25 PVC-P nb / DIN bv
DA 240/35 240 104 5.0 35 4 20 PVC-P nb / DIN bv

DA 320 330 110 4.0 20 6 25 PVC-P nb / DIN bv
DA 320/25 330 104 4.0 25 6 25 PVC-P nb / DIN bv

DA 320/35/4 330 104 4.0 35 6 20 PVC-P nb / DIN bv
DA 320/35 330 104 5.0 35 6 20 PVC-P nb / DIN bv

DA 500 500 124 4.0 20 8 20 PVC-P nb / DIN bv
DA 500/25 500 124 4.0 25 8 25 PVC-P nb / DIN bv

DA 500/35/4 500 124 4.0 35 8 20 PVC-P nb / DIN bv
DA 500/35 500 124 5.0 35 8 20 PVC-P nb / DIN bv

Zastosowanie:

Do uszczelniania przerw dylatacyjnych w miejscach takich jak:
➡ dylatacje płyt fundamentowych,
➡ dylatacje ścian.

Charakterystyka:

➡ Kanał wewnętrzny kompensuje ruch.

Odchylenia wymiarów zgodne z normą DIN 16941.

n - ilość kotew / piór kotwiących

* Taśmy dostępne są w wersji odpornej (BV) i nieodpornej na bitumy (NB). **Pełna lista typów taśm dostępna jest w naszej Aprobacie Techniczne. Ponadto na życzenie klienta jesteśmy 
w stanie wyprodukować taśmy o niestandardowych wymiarach.

c

f

b

a
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Typy taśm:

Taśmy zewnętrzne narożne do przerw roboczych - typ AA - EA oraz AA - EW

Typ a1/a2
mm

c
mm

l
mm

s
mm

n dł. rolki
m

dostępne odmiany

AA120/120EA 120/120 4.0 20 55 4 25 PVC-P nb / DIN bv
AA165/165EA 165/165 4.0 23 45 6 25 PVC-P nb / DIN bv
AA120/120EW 120/120 4.0 20 55 4 25 PVC-P nb / DIN bv
AA165/165EW 165/165 4.0 23 45 6 25 PVC-P nb / DIN bv

Zastosowanie:

Do uszczelniania przerw roboczych w miejscach takich jak:
➡ połączenie płyta-ściana,
➡ przerwy robocze płyt fundamentowych i stropowych,
➡ przerwy robocze ścian.

Charakterystyka:

➡ Łatwy montaż, nie ma potrzeby modyfikacji zbrojenia.
Odchylenia wymiarów zgodne z normą DIN 16941.

n - ilość kotew / piór kotwiących

* Taśmy dostępne są w wersji odpornej (BV) i nieodpornej na bitumy (NB).
**Pełna lista typów taśm dostępna jest w naszej Aprobacie Technicznej. Ponadto na życzenie klienta jesteśmy w stanie wyprodukować taśmy o niestandardowych wymiarach.

c

l

s
l

a2

s
a1
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Typy taśm:

Taśmy zewnętrzne narożne do przerw kompensacyjnych - typ DA - EA oraz DA - EW

Typ a1/a2
mm

c
mm

l
mm

s
mm

n dł. rolki
m

dostępne odmiany

DA120/120EA 131/131 4.0 20 55 4 25 PVC-P nb / DIN bv
DA165/165EA 176/176 4.0 23 45 6 25 PVC-P nb / DIN bv
DA120/120EW 131/131 4.0 20 55 4 25 PVC-P nb / DIN bv
DA165/165EW 176/176 4.0 23 45 6 25 PVC-P nb / DIN bv

Zastosowanie:

Do uszczelniania przerw dylatacyjnych w miejscach takich jak:

➡ dylatacje płyt fundamentowych,
➡ dylatacje ścian,
➡ dylatacji płyta - ściana

Charakterystyka:

➡ Wewnętrzny kanał kompensuje ruch.

Odchylenia wymiarów zgodne z normą DIN 16941.

n - ilość kotew / piór kotwiących

* Taśmy dostępne są w wersji odpornej (BV) i nieodpornej na bitumy (NB). **Pełna lista typów taśm dostępna jest w naszej Aprobacie Technicznej. Ponadto na życzenie klienta 
jesteśmy w stanie wyprodukować taśmy o niestandardowych wymiarach.

s
l

a2

c
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Typy taśm:

Taśmy zewnętrzne zamykające - typ FA

Typ a mm c
mm

f
mm

k
mm

n szer. fugi
mm

dł. rolki
m

dostępne odmiany

FA 50/10/20 50 5 20 20 2 10 25 PVC-P nb / DIN bv
FA 50/10/20 50 5 30 20 2 10 25 PVC-P nb / DIN bv
FA 50/20/20 50 5 20 30 2 20 25 PVC-P nb / DIN bv
FA 50/20/30 50 5 30 30 2 20 25 PVC-P nb / DIN bv
FA 70/20/40 70 5 40 30 2 20 25 PVC-P nb / DIN bv
FA 70/40/40 70 5 40 50 2 40 25 PVC-P nb / DIN bv
FA 90/20/20 95 5 20 30 4 20 25 PVC-P nb / DIN bv
FA 90/20/30 95 5 30 30 4 20 25 PVC-P nb / DIN bv

FA 130/20/20 140 5 20 30 6 20 25 PVC-P nb / DIN bv
FA 130/20/30 140 5 30 30 6 20 25 PVC-P nb / DIN bv
FA 130/30/30 140 5 30 40 4 30 25 PVC-P nb / DIN bv

Zastosowanie:

Do uszczelniania przerw dylatacyjnych w miejscach takich jak:

➡ dylatacje płyt fundamentowych,
➡ dylatacje ścian,
➡ dylatacje płyt stropowych,

Charakterystyka:

➡ Uzupełnienie systemów taśm uszczelniających zewnętrznych lub wewnętrznych.
Odchylenia wymiarów zgodne z normą DIN 16941.

n - ilość kotew / piór kotwiących

* Taśmy dostępne są w wersji odpornej (BV) i nieodpornej na bitumy (NB). **Pełna lista typów taśm dostępna jest w naszej Aprobacie Technicznej. Ponadto na życzenie klienta 
jesteśmy w stanie wyprodukować taśmy o niestandardowych wymiarach.

f

c

k

a
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Typy taśm:

Taśmy wewnętrzne do przerw roboczych wzmacniane - typ ISA

Zastosowanie:

Do uszczelniania przerw roboczych w miejscach takich jak:

➡ połączenie płyta-ściana,
➡ przerwy robocze przegłębień,
➡ przerwy robocze płyt fundamentowych,
➡ przerwy robocze ścian.

Charakterystyka:

➡ Łatwy montaż dzięki wewnętrznemu stalowemu wzmocnieniu.
Odchylenia wymiarów zgodne z normą DIN 16941.

* Taśmy dostępne są w wersji odpornej (BV) i nieodpornej na bitumy (NB). **Pełna lista typów taśm dostępna jest w naszej Aprobacie Technicznej. Ponadto na życzenie klienta 
jesteśmy w stanie wyprodukować taśmy o niestandardowych wymiarach.

Typ a mm b
mm

c
mm

dł. rolki w. dostępne odmiany

ISA 150 150 53 3.0 25 PVC-P nb / DIN bv
ISA 190 190 70 3.0 25 PVC-P nb / DIN bv
ISA 240 240 80 3.5 25 PVC-P nb / DIN bv
ISA 320 320 100 4.5 25 PVC-P nb / DIN bv

Stal

b

a
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Typy taśm:

Taśmy wykończeniowe

Fb

a

b

c

EP 35/35/15

EP 45/35/20 Eck

EP 45/55/38

EP 45/50/40

KA 22/21

EP 21/25/19

EP 34/45/28

EP 45/36/38 Eck

EP 45/50/90

KA 22/24

EP 30/35/20

EP 35/28/28 Eck

EP 35/35/30

EP 45/50/75 Eck

KA 30/28
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Typ a mm b
mm

c
mm

dł. rolki
m

dostępne odmiany

EP 35/35/15 35 35 15 - DIN bv
EP 21/25/19 21 25 19 60 DIN bv
EP 30/35/20 30 35 20 80 DIN bv

EP 45/35/20 Eck 45 35 20 60 DIN bv
EP 35/45/28 35 45 28 DIN bv

EP 35/28/28 Eck 35 28+25 28 DIN bv
EP 45/55/38 45 55 38 DIN bv

EP 45/36/38 Eck 45 36+28 38 DIN bv
EP 35/35/30 35 35 30 DIN bv
EP 45/50/40 45 50 40 DIN bv
S 45/50/90 45 50 90 DIN bv

S 45/50/75 Eck 45 50 75 DIN bv
KA 22/21 22 21 - DIN bv
KA 22/24 22 24 - DIN bv
KA 30/28 30 28 - DIN bv
F 50/50 50 50 - DIN bv
S 20/50 50 50 20 DIN bv

S 20/50 Eck 50 30 25 DIN bv
S 30/60 55 60 35 DIN bv

S 30/60 Eck 75 35 35 DIN bv

Zastosowanie:

Do maskowania przerw dylatacyjnych w miejscach takich jak:

➡ dylatacje płyt fundamentowych,
➡ dylatacje ścian,
➡ dylatacje stropów,

Charakterystyka:

➡ Łatwy montaż, przykrywają zniszczone krawędzie, dobre właściwości elastyczne.

* Taśmy dostępne są w wersji odpornej (BV). **Pełna lista typów taśm dostępna jest w naszej Aprobacie Technicznej. Ponadto na życzenie klienta jesteśmy w stanie wyprodukować 
taśmy o niestandardowych wymiarach. *** Taśmy oznaczone symbolami BN oraz KE wykonane są z kauczuku syntetycznego i służą jedynie jako profile wykończeniowe.

F 50/50 S 20/50

S 30/60 S 30/60 Eck

S 20/50 Eck
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360

320

Typy taśm:

Taśmy specjalne

Typ  Szerokość
mm

Grubość
mm

FP 320 320 5.0
FP 360 360 7.0

ES 180 Taśma specjalna do ścian szczelinowych

FP 320

DA 180/170 K D 180/170 K

Taśma dwustronnie gładka, do montażu mechanicznego

Taśma jednostronnie gładka, do montażu 
mechanicznego

Taśma jednostronnie gładka, do montażu 
mechanicznego

ES 100 Taśma specjalna do ścian szczelinowych

FP 360 Taśma dwustronnie gładka, do montażu mechanicznego

Typ Szerokość
mm

Grubość
mm

ES 180 180 8.0
ES 100 100 6.5

Typ Szerokość części mocowanej
mm

Szerokość części zatapianej
mm

Grubość
mm

DA 180/170 K 179 204 5.0
D 180/170 K 179 170 5.0

* taśmy specjalne dostępne są w 25m odcinkach.

360

180 100

179
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Typy taśm:

Rurka do pionowych rys wymuszonych - typ E

Zastosowanie:

➡ ściany fundamentowe,
➡ ściany zbiorników,
➡ ściany zjazdów do garaży,

Charakterystyka:

➡ Dzięki specjalnemu kształtowi służy do kontrolowanego osłabiania przekroju i jednocześnie doskonale uszczelnia powstałą rysę.
Odchylenia wymiarów zgodne z normą DIN 16941.

* Rury E1 i E2 dostępne są w odcinkach 3, 4, i 5 m.
* Rury E3 dostępne są jedynie w wymiarze 2,75 m.

Typ D
mm

a mm f
mm

dostępne odmiany grubość ściany

E1 88 138 25 PVC-P nb 24 - 35 cm
E2 175 235 30 PVC-P nb > 35 cm
E3 64 98 17 PVC-P nb 17 - 24 cm

Rury do wymuszania rys NB

Maksymalne naprężenie rozciągające
PN-EN 12311-2:2013

≥ 13 MPa

Wydłużenie względne przy zerwaniu
PN-EN 12311-2:2013

≥ 180 %

Twardość wg Shore’a PN-EN ISO 868:2005 90 ± 5

a

f

D
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Typy taśm:

Erband

Opis produktu:

Taśma Erband jest to połączenie wysokowartościowego, półtwardego 
materiału PVC-P oraz taśmy pęczniejącej o wysokiej ekspansji. 
Skuteczność działania taśmy do przerw roboczych została po-
twierdzona licznymi badaniami zabetonowanej próbki. Elementy 
uszczelniające (profil żeberkowy i guma pęczniejąca) poddane 
nawet dużemu ciśnieniu wody zabezpieczają przed przeciekami 
wody i udowodniają swoją niezawodność.

Zastosowanie:

➡ Budownictwo mieszkaniowe.
➡ Garaże podziemne.
➡ Zbiorniki wody.
➡ Baseny.
➡ Urządzenia sanitarne.
➡ Różnego typu przerwy robocze konstrukcji żelbetowej.

Zalety:

➡ Nie jest wymagany próg fundamentowy.
➡ Brak konieczności zmiany kierunku zbrojenia.
➡ Prosty, szybki i pewny montaż.
➡ Pewne uszczelnienie przez połączenie profilu żebrowanego 

oraz taśmy pęczniejącej.

Łączenie styków:

➡ Zgrzewanie czołowe zgrzewarką typu toporek.
➡ Montaż równoległy na długości ok. 50 cm w odstepie 5 cm 

(zalecane tylko w przypadku braku wody pod ciśnieniem).
➡ Przy pomocy szyny zaciskowej opracowanej dla danego typu 

taśmy (wykonać zgodnie z rysunkiem).

Odchylenia wymiarów zgodne z normą DIN 16941.
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Erband

Opis produktu:

➡ Dozwolony jest montaż taśmy przed rozpoczęciem betonowania bezpośrednio do zbrojenia oraz mocując klamrę montażową w rozstawie co 50 cm.
➡ Dozwolony jest również montaż taśmy w trakcie betonowania, gdzie taśmę wciska się w beton razem z klamrami montażowymi. Beton w obrębie 

taśmy należy dodatkowo zagęścić.
➡ W przypadku instalacji taśmy na styku płyty stropowej i ściany, taśmą należy zainstalować w świeżym betonie do pasa kontrolnego. Beton 

w obrębie taśmy należy dodatkowo zagęścić. Dodatkowo należy zabezpieczyć taśmę pęczniejącą przed warunkami atmosferycznymi do 
momentu betonowania płyty.

➡ W celu ułatwienia montażu na taśmie umieszczony jest pasek kontrolny na wysokości od ok. 2,5 cm do ok. 5,0 cm służy do ustalenia i kontroli 
głębokości montażu. Maksymalna głębokość powiązania stopki profilu z gumą pęczniejącą wynosi 5,0 cm.

Ostrzeżenia i zalecenia BHP:

Przy instalacji taśmy Erband powinno się używać rękawic ochronnych oraz w pełni sprawnych narzędzi.

Przechowywanie i transport:

Przed wbudowaniem zabezpieczyć przed wilgocią i czynnikami atmosferycznymi.
Taśmy dostarczane na budowę na paletach w rolkach.

Typ szerokość
mm

grubość
mm

dł. rolki
m

materiał

Erband 125 125 5÷6 25 PVC-P + guma pęczniejąca
Erband 150 150 5÷6 25 PVC-P + guma pęczniejąca
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Typy taśm:

Ertex

Opis produktu:

Taśmy Ertex to ekstrudowane taśmy izolacyjne o jednolitym składzie z tworzywa sztucznego PCV (polichlorek winylu) lub HDPE (polietylen o wysokiej 
gęstości). Taśmy dzięki swojej strukturze chemicznej wykazują ponadprzeciętną odporność na oddziaływanie agresywnych środków chemicznych. 
Taśmy uzyskują swój jednolity skład w procesie ekstruzji. Do budowy systemu uszczelniająco-ochronnego, na który składają się oferowane przez 
nas taśmy, wykorzystywane są wyłącznie specjalnie wyselekcjonowane surowce.

Zastosowanie:

➡ Jako środek ochronny betonu w kanałach ściekowych.
➡ Jako ochrona antykorozyjna.
➡ Jako uszczelnienie dla stóp i ścian betonowych.
➡ Jako uszczelnienie podłoża.
➡ Jako uszczelnienie tuneli.
➡ Jako uszczelnienie wewnętrzne dla rur betonowych, dachów, basenów itp.

Właściwości i zalety:

➡ Gwarancja skutecznego zakotwienia w betonie dzięki stabilnie zamocowanym kotwom typu T.
➡ Szeroki zakres zastosowania taśm.
➡ Zapewnia perfekcyjną szczelność.
➡ Zabezpiecza beton przed agresywnym środowiskiem, a zbrojenie przed korozją.
➡ Taśma odporna na kwas siarkowy, agresywne sole, związki organiczne, rozpuszczalniki, olej, kwasy itp.
➡ Bardzo proste do zlokalizowania uszkodzenia wynikające z działań budowlanych po zamontowaniu taśm.
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Ertex

Poszczególne elementy taśmy uszczelniającej ERTEX można ze sobą zgrzewać za pomocą nadmuchu gorącego powietrza, bądź z wykorzystaniem 
automatów lub preparatów zgrzewających.

Ostrzeżenia i zalecenia BHP:

Przy instalacji taśm Ertex powinno się używać rękawic ochronnych oraz w pełni sprawnych narzędzi.

Przechowywanie i transport:

Materiał dostarczany na budowę w rolkach.

➡ Płyty lub ściany betonowe

➡ Rury betonowe
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Taśmy PVC - wskazówki montażowe

Przygotowanie:

➡ Należy rozwinąć taśmy na płaskiej powierzchni w celu spraw-
dzenia poprawności wykonania, braku uszkodzeń i deformacji;

➡ W niższych temperaturach taśmy mogą ulegać deformacją – aby 
przywrócić taśmy do prawidłowego kształtu należy rozwinąć 
taśmy dzień przed układaniem w ogrzewanym magazynie 
lub ogrzać taśmę palnikiem gazowym pamiętając, by płomień 
nie był zbyt blisko i długo jednego miejsca. Ogrzewać należy 
wzdłuż osi taśmy;

➡ Bardzo ważne jest, aby kotwy nie były zdeformowane.

Montaż:

➡ Taśmy należy zamontować w osi, tak aby środek znajdował się 
w miejscu przerwy roboczej lub w osi kanału kompensacyjnego 
taśmy dylatacyjnej;

➡ Należy pamiętać o zachowaniu otuliny min. 20 mm;
➡ Podczas betonowania taśmy nie mogą zmienić swojego po-

łożenia;
➡ Montaż należy wykonać za pomocą uchwytów montażowych 

i drutu wiązałkowego w zachowując rozstaw co 25 cm;
➡ Podczas zagęszczania mieszanki należy uważać, aby nie uszkodzić 

taśm ani elementów mocujących.

Taśmy zamykające typ FA

➡ Montaż na płycie szalunkowej, ramionami w dół, poniżej 
ostatniej kotwy za pomocą zszywek lub gwoździ dwugłowy 
do dł. 40cm wbitych maksymalnie do 1/3 swojej wysokości 
oraz wygiętych;

➡ Do zabezpieczenia taśmy przed mechanicznymi uszkodzeniami 
możliwość zastosowani profili ochronnych TFA ( profil kształtuje 
krawędzie elementu betonowe

Taśmy wewnętrzne typ A i D

➡ Do zamontowania taśm wewnętrznych niezbędne jest wykonanie 
stabilnych szalunków dzielonych;

➡ Taśmy dylatacyjne muszą być stabilnie zamontowane w po-
dwójnej warstwie z płyt pilśniowych (pierwsza warstwa ma się 
znajdować w osi kanału dylatacyjnego, druga ma szczelnie 
zamykać ramię taśmy;

➡ Taśmę należy zamontować w kształcie litery V (pod kątem ~15° 
od lica płyty) za pomocą drutu wiązałkowego do prętów zbro-
jeniowych;

➡ Podczas betonowania drugiego etapu należy pamiętać o oczysz-
czeniu i naprawieniu ewentualnych defektów;



27

Extrea taśm
y

Taśmy PVC - wskazówki montażowe

Taśmy zewnętrzne typ AA i DA

➡ Należy wykonać szalunki w ten sposób, aby nie opierały się na 
kotwach taśmy rozłożonej na chudym betonie lub zagęszczo-
nym gruncie;

➡ Zaleca się wykorzystanie systemowych szalunków Recomax;
➡ Po zabetonowaniu pierwszego etapu należy zabezpieczyć 

niezabezpieczone ramię taśmy przed uszkodzeniem;
➡ Do pionowych szalunków taśmy mocowane są za pomocą 

gwoździ dwugłowy do dł. 40cm wbitych maksymalnie do 1/3 
swojej wysokości oraz wygiętych;

➡ Taśmę można wyłącznie przebijać w na granicy ostatniej kotwy 
i krawędzi taśmy. Pozostałe części taśmy muszą zostać nie uszko-
dzone.

➡ Podczas betonowania drugiego etapu należy pamiętać o oczysz-
czeniu i naprawieniu ewentualnych defektów;

Zgrzewanie taśm

➡ Połączenie Taśm PVC-P polega na termozgrzewaniu. Do łączenia 
taśm używa się toporów. Łączenie następuję w zależności od 
materiału od 160° do 220°C. Przy skomplikowanych kształtach 
zaleca się wykonanie zgrzewów w zakładzie prefabrykacji.

➡ Przed przystąpieniem do łączenia taśm, należy zwrócić uwagę na 
odpowiednie przygotowanie powierzchni zgrzewanej. Taśmy na 
końcach powinny być gładkie i odcięte jednorazowym ruchem 
noża pod odpowiednim kątem zachowując odpowiedni kształt 
i wymiary;

➡ Taśmy nadtapia się na końcach i łączy się je ze sobą;
➡ W następnym etapie obrabia się zgrzew lub nakleja taśmę ma-

skującą.
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Taśmy Combiflex 29 – 30 ▶



Opis systemu:

Uniwersalny system do trwałego i prostego uszczel -niania powierzchniowego.
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Zastosowanie:

➡ Tunele i przepusty.
➡ Elektrownie wodne.
➡ Oczyszczalnie ścieków.
➡ Piwnice.
➡ Obiekty hydrotechniczne i zbiorniki wody pitnej.
➡ Rury żeliwne, stalowe i betonowe.
➡ Pływalnie.

Charakterystyka:

➡ Zwiększona przyczepność, zbędna dodatkowa akty-
wacja na budowie.

➡ Łatwość stosowania.
➡ Możliwość uszczelniania suchych i mokro-wilgotnych 

powierzchni betonowych.
➡ Doskonała elastyczność.
➡ Wysoka odporność termiczna w dużym zakresie tem-

peratur.
➡ Bardzo dobra przyczepność do różnego rodzaju pod-

łoży.
➡ Odporność na wodę i czynniki atmosferyczne.
➡ Kleje dostępne w wersji o normalnym i przyspieszo-

nym procesie utwardzenia.
➡ Odporność na przerastanie korzeniami.
➡ Wysoka odporność chemiczna.
➡ Dobra odporność na wiele związków chemicznych.
➡ Uniwersalny system przydatny w wielu trudnych sy-

tuacjach.

Montaż taśm EcoFlex

Przerwy robocze:

1 Przygotowanie podłoża (pozwala uzyskać lepszą 
przyczepność kleju A+B).

2 Nałożenie pierwszej warstwy kleju A+B w taki sposób 
aby całkowicie zakrywał on krawędzie taśmy.

3 Nałożenie na świeżą warstwę kleju taśmy EcoFlex.
4 Zamknięcie membrany drugą warstwą kleju A+B.

Nr art. Oznaczenie

80601 Taśma SDC SG-10/-20P
80602 Taśma SDC SG-10/-20M
80603 Klej SDC CF Adhesive
80604 Klej Sikadur -31 CF
80605 Sikadur - 31 DW

30
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Maty ActiTex 31 – 38 ▶
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ActiTex C

ActiTex C - jest nowoczesną matą hydroizolacyjną. W wyniku 
kontaktu z wodą bentonit w niej zawarty aktywuje się 
i powoduje pęcznienie maty (ok. 0,5-1,0 cm). Wytworzony 
w tym procesie gęsty żel bentonitowy dokładnie uszczelnia 
konstrukcję poprzez wytworzenie wokół niej tzw. brązowej 
wanny oraz poprzez wnikanie we wszystkie powstające 
w konstrukcji mikro rysy i pęknięcia.

Zastosowanie w izolacji:

- podziemnych części budowli,
- płyt fundamentowych,
- ścian szczelinowych,
- tuneli podziemnych,
- budowli ziemnych,
- wałów przeciwpowodziowych,
- wysypiska śmieci.
Warstwowa budowa maty ActiTex C

Dolna nośna - geotkanina
Środkowa - mieszanka bentonitowa
Górna - geowłóknina

Struktura maty ActiTex C

➡ Górna warstwa przykrywająca w postaci geowłókniny polipropylenowej.
➡ Środkową warstwę stanowi wypełnienie bentonitowe w postaci granulatu.
➡ Dolna warstwa nośna w postaci geotkaniny polipropylenowej. Jest to warstwa 

kotwienia igłowanych włókien, dzięki którym produkt nabiera odpowiednich 
właściwości mechanicznych.

➡ Laminowanie w postaci folii polimerowej o grubości 0,2 mm.
➡ Laminat trwale połączony z geotkaniną poprzez wklejanie oraz wgrzewanie.
➡ Nowatorska metoda łączenia poszczególnych warstw zapobiega rozsegre-

gowaniu ich w środowisku trwale wilgotnym.
➡ Wszystkie komponenty maty łączone są za pomocą igłowania wynoszącego 

od 70000 do 150000 szt. na m2 maty. Gwarantuje to utrzymanie bentonitu 
w stałej pozyci.

➡ Równomierne wypełnienie na całej przestrzeni dające jednolitą ciągłą 
warstwę pozwala masie bentonitowej na uzyskanie ścisłego kontaktu 
z uszczelnianą strukturą.

Proces produkcji ActiTexu:

bentonit sodowy

gotowa mata
bentonitowa

proces igłowania

geotkanina

geowłóknina

beton

geowłóknina

granulat
bentonitowy

geotkanina
polipropylenowa
folia polimerowa

o grubości
0,2 mm
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ActiTex - mata bentonitowa

Dane techniczne ActiTex: ActTex ActTex C

Właściwość Metoda badawcza Wartość Wartość
Właściwości fizyczne
Grubość1 EN 9863-1 8.0 mm 8.0 mm
Masa powierzchniowa2 EN 14196 5300 g/m2 5500 g/m2

Masa powierzchniowa betonitu2 EN 14196 5000 g/m2  5000 g/m2

Właściwości hydrauliczne
Wskaźnikowe natężenie przepływu EN 16416 5x10-9 m3/m2/s Brak przepływu
Swobodne pęcznienie ASTMD5890 24 ml/2g 24 ml/2g
Absorpcja wody 600% 600%
Właściwości mechaniczne
Wytrzymałość na rozciąganie3 ENISO 10319 8,0 kN/m 11,0 kN/m
Wytrzymałość na przebicie3 ENISO 122361 1,5 kN 1,8 kN

1wilgotność jak otrzymano przy nacisku 2kPa
2wartość średnia przy 12% wilgotności, tolerancja 4%
3wartość średnia, tolerancja 10%

Zalety mat ActiTex

➡ Właściwości samouszczelniające.
➡ Ograniczony zakres prac przygotowawczych.
➡ Prosta i szybka instalacja.
➡ Możliwość montowania wewnątrz szalunku lub do stałej obudowy wykopu.
➡ Brak konieczności stosowania warstw podkładowych i ochronnych.
➡ Trwałość i skuteczność nieograniczona w czasie.
➡ Możliwość stosowania na wilgotnym podłożu.
➡ Możliwość instalacji w różnych warunkach atmosferycznych.

UWAGI

➡ Mata ActiTex aby w pełni spełniać swoje zadania wymaga docisku, którego minimalna wartość powinna być równoważna płycie betonowej 
o grubości 20 cm.

➡ Mata może być stosowana do betonów przewidzianych dla klasy ekspozycji XA2 lub niższej. Przy podwyższonej agresywności środowiska lub 
przy wysokim stężeniu jonów siarki bądź wapnia, przed instalacją należy skontaktować się z dystrybutorem.

➡ Przed ułożeniem maty ActiTex / Actitex C należy we właściwy sposób przygotować podłoże.
➡ Maty Actitex C instaluje się geowłókniną od izolowanego elementu. Maty Actitex C układa się folią od strony napierającej wody.
➡ Należy z wyprzedzeniem zaizolować podszybia wind, studzienki, komory, żebra płyt i głowice pali, wyprowadzając z tych elementów zakłady 

ActiTex / Actitex C dla połączenia z zasadniczą powierzchnią izolacji tak, aby utworzyć ciągłe, nieprzerwane pasmo izolacyjne.
➡ W trakcie prac należy zwrócić uwagę na zachowanie żądanej wielkości zakładu przy przejściach pod dylatacjami, przerwami technologicznymi 

i uciągleniu izolacji poziomej z pionową.

Elementy systemu
ActiTex - mata bentonitowa Granulat - granulat bentonitowy

Po zmieszaniu z wodą w stosunku 1:4 po 24 h 
otrzymujemy 120 l szpachli bentonitowej, 
którą równamy powierzchnię.
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➡ Przygotowanie podłoża

 Podłożem maty ActiTex i ActiTex C może być podkład betonowy, stabilizowane podłoże gruntowe, zagęszczony grunt lub warstwa zagęszczonego 
kruszywa. Podłoże gruntowe lub warstwę kruszywa należy wyrównać i zagęścić. W przypadku podłoży z zagęszczonego kruszywa powinno się 
stosować kruszywo o różnoziarnistym uziarnieniu i maksymalnej wielkości ziarna poniżej 18 mm. Podłoże może być wilgotne, a nawet mokre. 
Nie powinny występować uskoki powyżej 5 mm. Nierówności wyrównuje się przy użyciu zaprawy cementowej lub szpachli bentonitowej.

➡ Układanie

 Pod płytą fundamentową maty ActiTex / Actitex C należy układać pasami według schematu widocznym na rysunku. Sąsiednie pasma układa 
się na zakłada min. 10 cm. Zakłady końców pasm należy przesuwać wzajemnie o co najmniej 30 cm. Aby zabezpieczyć się przed rozchyleniem 
lub zanieczyszczeniem zakładów w trakcie robót zbrojarskich i betoniarskich zaleca się przybicie maty do podłoża wzdłuż zakładów gwoździami 
z podkładkami lub zszycie zakładów przy użyciu specjalnego zszywacza. Odległość między gwoździami lub zszywkami wynosi 40-50 cm. Jeśli 
płyta jest wykonywana etapami, mata ActiTex / Actitex C z wcześniejszego etapu powinna się rozciągać co najmniej 30 cm poza krawędź płyty 
już wylanej. Pozwoli to na wykonanie zakładu i prawidłowe połączenie z izolacją pod następną sekcją płyty.

 Przy przejściu pod dylatacją zaleca się ułożenie dodatkowego pasa z maty Actitex o szerokości min. 80 cm (po 40 cm po obydwu stronach 
dylatacji. Mata, stanowiąca izolację podstawową, powinna być wyprowadzona poza element już wykonany na min. 60 cm. Mata ActiTex / 
Actitex C nie stanowi uszczelnienia przerw dylatacyjnych. We wszystkie przerwy robocze w betonowaniu należy zamontować taśmę ActiStop.

 Ze względów bezpieczeństwa często poza taśmą ActiStop stosuje się dodatkowo zewnętrzne taśmy PVC-P.

➡ Uszczelnienie oczepu pala i żebra płyty fundamentowej.

 Matę ActiTex / Actitex C nie należy układać wprost na palach. Mata ActiTex / Actitex C powinna zostać odpowiednio przycięta, aby dokładnie 
dopasować ją do kształtu pala. Po ułożeniu maty ActiTex / Actitex C , miejsce jej styku z palem, obficie okłada się szpachlą bentonitową. Ze 
szpachli należy ułożyć wokół pala pierścień o przekroju trójkątnym, którego przyprostokątne powinny mieć co najmniej 5 cm.

przesunięcie
min. 30 cm

zakład min. 10 cm zakład min. 10 cm

uszczelnienie kitem elastycznym

płyta styropianowa lub styrodurowa

zewnętrzna, uszczelniająca
taśma dylatacyjna

dodatkowy pas z maty ActiTex
o szerokości min. 80 cm

płyta fundamentowa
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 Na wierzchu pala, wokół wystającego zbrojenia, należy ułożyć ciągły pas taśmy ActiStop. W przypadku użebrowanych płyt fundamentowych 
matą obkłada się całe żebro. Dokonuje się tego wyścielając ActiTex / Actitex C wnętrze deskowania żebra, przed umieszczeniem w nim zbrojenia. 
Z maty ActiTex / Actitex C należy wypuścić co najmniej 30 cm naddatków, które umożliwią późniejsze połączenie jej z zasadniczą izolacją płyty. 
W warunkach braku wody naporowej postępuje się w podobny sposób, jak z wcześniej opisanymi oczepami pali.

➡ Przejścia instalacyjne przez płytę

 W trakcie instalacji maty ActiTex / Actitex C należy wyciąć w nim kształt przechodzącego przewodu, a po ułożeniu miejsce styku na całym 
obwodzie rury bądź przewodu obłożyć szpachlą bentonitową. Szpachla powinna sięgać na przewód i ActiTex / Actitex C po około 4 cm. 
W celu zabezpieczenia tak wykonanego uszczelnienia zaleca się ułożenie dodatkowej łaty z maty o wymiarach 80 x 80 cm (wymiar dotyczy 
rur o średnicy do 400 mm). W łacie należy wyciąć otwór odpowiadający kształtowi przechodzącego przewodu. W miejscach przenikania płyty 
przez grupę przewodów znajdujących się blisko siebie, wycinanie w ActiTex / Actitex C otworów dla każdego z nich może okazać się nieprak-
tyczne . Korzystniej jest wówczas dopasować wycięcie do zewnętrznego obrysu grupy przewodów, a przestrzeń pomiędzy nimi pokryć warstwą 
bentonitu o grubości co najmniej 1 cm. Całość wykończyć grubą warstwą szpachli bentonitowej. W celu dodatkowego uszczelnienia zaleca 
się obwinięcie przewodów instalacyjnych bentonitową taśmą pęczniejącą ActiStop.

➡ Podszybia dźwigowe

 Podszybia wind i inne tego typu najgłębiej posadowione elementy budowli powinno się szczególnie starannie osłaniać matą ActiTex / Actitex 
C od strony gruntu, zapewniając ciągłość izolacji i nieprzerwane powiązanie z zasadniczą izolacją poziomą. W przypadkach, gdy ściany wykopu 
podszybia są wystarczająco stabilne, maty ActiTex /Actitex C można układać bezpośrednio na gruncie. Natomiast gdy ściany się obsypują lub 
mogą się obsypywać, należy je wyprzeć deskowaniem, a maty ActiTex / Actitex C ułożyć na tak powstałej ściance oporowej. Jako podłoże można 
też wykorzystać ściankę murowaną lub odpowiednio wylane elementy betonowe. Maty ActiTex / Actitex C można też zamontować do wewnętrznej 
powierzchni zewnętrznego szalunku ściany. W każdej sytuacji matę należy wyprowadzić na powierzchnię poziomą w celu właściwego uciąglenia 
z zasadniczą izolacją płyty. Szerokość naddatku powinna wynosić co najmniej 30 cm. We wszystkie przerwy robocze w betonowaniu należy zain-
stalować taśmy ActiStop. W przypadku występowania naporu wody często poza taśmą ActiStop, stosuje się dodatkowo zewnętrzne taśmy PVC-P.

chudy beton
zagęszczone podłoże gruntowe

płyta fundamentowa

zewnętrzna uszczelniająca taśma Extrea

ActiStop

ActiTex

ErFlex

ActiStop

mata ActiMat

Faseta ze szpachli Actifill
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➡ Przejście izolacji poziomej na izolację pionową 
 - ściany i ławy fundamentowe

 Po dotarciu z montażem poziomym maty ActiTex / Actitex C do zewnętrznego 
obrysu płyty należy wywinąć ją na jej szalunek. Następnie przyciąć, pozostawiając 
co najmniej 30 cm zapasu. Po rozszalowaniu pozostawione naddatki posłużą do 
ciągłego połączenia z izolacją pionową. Szerokość takiego zakładu nie powinna 
być mniejsza niż 10 cm. Dopuszczalne jest też docięcie, wyprowadzanego na 
powierzchnię pionową, maty ActiTex / Actitex C równo z górną krawędzią płyty. 
W takiej sytuacji w celu uciąglenia izolacji układana izolacja pionowa ścian powinna 
zachodzić na wcześniej wykonaną, tworząc zakład o szerokości min. 30 cm. Jeśli 
wywijana na szalunek izolacja pozioma zostanie uszkodzona, bądź uszkodzeniu 
ulegnie izolacja w narożu dolnym płyty należy wykonać w podłożu, wzdłuż krawędzi 
płyty bruzdę i wypełnić ją bentonitem. Wymiar bruzdy powinien wynosić min. 
10 x 10 cm. Dolną krawędź układanej izolacji pionowej z maty ActiTex / Actitex C 
zagłębić w przygotowanej bruździe wypełnionej bentonitem. W narożnikach ActiTex 
/ Actitex C powinien dokładnie przylegać do podłoża i powierzchni szalunków. Nie 
może być naciągnięty ani odstawać. W narożach wewnętrznych i zewnętrznych 
matę odpowiednio naciąć w celu dopasowania do kształtu narożnika. Miejsca 
nacięć obficie obłożyć szpachlą bentonitową. Jeżeli jest to możliwe w miejscach 
tych ułożyć łaty, mocując je za pomocą szpachli, gwoździ lub zszywek. Wymiar łaty 
powinien być taki, aby przechodziła ona za nacięcie co najmniej 20 cm w każdym 
kierunku. Jeżeli mata nie jest wywijana na szalunek płyty można ją wyprowadzić 
poziomo pod szalunkiem, pozostawiając co najmniej 30 cm zapasu. W takiej 
sytuacji zwrócić szczególną uwagę na zabezpieczenie maty przed uszkodzeniem. 
Mata zostanie następnie zamocowana do powierzchni pionowej według wskazówek 
z rozdziału dotyczącego wykonywania izolacji na powierzchniach pionowych. Do 
szalunków matę mocuje się podwieszając ją za pomocą drutu lub przybijając 
gwoździami. Po rozszalowaniu miejsca mocowania przeszpachlować i jeżeli to 
konieczne zamocować łaty. W miejscach połączeń płyty i ścian, na całym obwodzie 
należy zainstalować taśmę bentonitową ActiStop. Dopuszczalne jest zastosowanie 
dodatkowej, zewnętrznej taśmy uszczelniającej PVC-P.

➡ Zakończenie maty ActiTex / ActiTex C w zamku ściany Szczelinowej

 Każdorazowo przed montażem izolacji ActiTex / ActitexC należy upewnić się, czy 
powierzchnia ściany szczelinowej w obrębie zamka i poza nim, do której zostanie 
dolana płyta denna nie ma rys lub spękań, którymi może penetrować woda. Jeżeli 
taka sytuacja występuje, to w pierwszej kolejności należy te miejsca uszczelnić. 
Powyższa uwaga dotyczy również przerw roboczych między kolejnymi sekcjami 
ściany szczelinowej. Powierzchnie pozioma i pionowa zamka powinny być starannie 
oczyszczone. Jeżeli występują naprawy powierzchni ściany szczelinowej w obrębie 
zamka, to należy sprawdzić ich jakość. W przypadku słabego przylegania zaprawy 
naprawczej należy ją usunąć. Mata ActiTex / Actitex C jest układana na wcześniej 
przygotowanym podłożu według zasad opisanych wcześniej. Jej krawędź powinna 
być wprowadzona do wnętrza zamka, najlepiej w taki sposób, aby ActiTex / Actitex C 
zachodził za zbrojenie (na takie rozwiązanie w większości przypadków konieczna jest 
zgoda projektanta). W takiej sytuacji konieczne będzie nacięcie izolacji. Końcówka 
maty powinna być dokładnie zaszpachlowana szpachlą bentonitową. Warstwa 
szpachli powinna być ułożona na krawędzi maty i wyprowadzona na pionową 
powierzchnię zamka na wysokość około 5 cm. Szpachlą należy też obrobić pręty 
zbrojeniowe. W obrębie zamka konieczne jest zamontowanie taśmy ActiStop. Przy 
grubości płyty do 40 cm montowana jest jedna wstęga taśmy. Jeżeli płyta ma 
większą grubość należy zamontować dwie wstęgi. Taśma powinna być mocowana 
za pomocą siatki.

2 x
ExtreaTube

płyta
fundamentowa

chudy
beton

ActiStop ActiTexszpachla
bentonitowa

zagęszczone
podłoże gruntowe

szpachla
bentonitowa

płyta
fundamentowa

chudy
beton

ActiStopActiTex zagęszczone
podłoże gruntowe
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➡ Ścianka berlińska

 Odległości między balami nie mogą być większe niż 2,5 cm. W przypadkach, gdy są jednak szersze, powinny zostać wypełnione zaprawą 
cementową. Jeśli przez obudowę przedostaje się woda gruntowa, przed ułożeniem maty ActiTex / Actitex C deskowanie należy przykryć folią 
polietylenową grubości 0,15 mm lub zamontować ActiTex /Actitex C. Na powierzchniach o bardzo znacznych odstępach bali (5-10 cm) należy 
instalować np. polietylenowe maty drenażowe (typ takiej maty powinien być zatwierdzony przez Producenta), a dopiero na nich dokonać mon-
tażu ActiTex / Actitex C .Mata drenażowa powinna zostać trwale przymocowana do deskowania za pomocą gwoździ. Zamiast mat drenażowych 
można zainstalować płytę wiórową lub wykonać poszycie z desek. Na powierzchniach o  bardzo znacznych odstępach bali zainstalować 
impregnowaną płytę wiórową lub wykonać poszycie z desek. Wgłębienia wzdłuż krawędzi półek dźwigarów dwuteowych i obudową z bali 
należy złagodzić, wypełniając je szpachlą bentonitową.

➡ Instalacja maty na stałych obudowach wykopów

 Stosowanie opisanych w tym rozdziale technik konstrukcyjnych pozwala na wznoszenie obiektów o zewnętrznych wymiarach niemal równych 
granicom działki budowlanej. Mata ActiTex / Actitex C jest najefektywniejszym sposobem izolowania przeciwwodnego budowli, gdy stałe 
obudowy wykopów fundamentowych pełnią jednocześnie rolę deskowania konstrukcji. Są to ścianki berlińskie, ścianki z grodzic stalowych, 
ścianki szczelinowe, ścianki z pali wierconych itp. W poszczególnych przypadkach należy zapoznać się z odpowiednimi punktami tego rozdziału, 
zawierającymi informacje dotyczące przygotowania podłoża i szczegółowych wskazówek instalacyjnych. Podobnie jak na stałych obudowach 
wykopów matę instaluje się wykonując izolację podziemnych części budynków „plombowych”.

 Sąsiednie pasma maty ActiTex / Actitex C układa się na zakład co najmniej 10 cm i przytwierdza do obudowy gwoździami lub kołkami. Konieczne 
jest przybicie maty co najmniej na krawędziach pionowych i górnych. Rozstaw elementów mocujących ok. 30 cm. Zakłady w danym kierunku 
(poziome i pionowe) powinny być wzajemnie poprzesuwane o co najmniej 30 cm.Zakłady powinny być wykonane tak, aby w trakcie betono-
wania nie dochodziło do ich rozchylenia. ActiTex / Actitex C instalowany na powierzchniach pionowych powinien łączyć się na zakład z matą 
wychodzącą spod płyty. Szerokość zakładu występującego na połączeniu układanej izolacji pionowej z naddatkami wypuszczonymi z izolacji 
poziomej musi być nie mniejsza niż 10 cm. Dla przeprowadzenia przez izolację z ActiTex / Actitex C przenikających ją przewodów instalacyjnych 
i głowic ściągów kotwiących, w ActiTex / Actitex C należy dokonać stosownych wycięć. Po dokładnym dopasowaniu ActiTex / Actitex C miejsce 
styku należy zaszpachlować szpachlą bentonitową, wypełniając całkowicie wolne przestrzenie pomiędzy przenikającym elementem a wyciętą 
matą. W przypadku przejścia zwartej grupy przewodów, wycinanie w ActiTex / Actitex C otworów na poszczególne przewody jest niewłaściwe.

 W takim przypadku powinno się dokonać wycięcia odpowiadającego zewnętrznemu obrysowi tej baterii przewodów, a przestrzeń między nimi 
pokryć warstwą szpachli bentonitowej o grubości min. 2 cm sięgającą na każdą rurę. W celu dodatkowego uszczelnienia zaleca się obwinięcie 
przewodów instalacyjnych bentonitową taśmą ActiStop. W miejscu przejść głowic ściągów kotwiących matę należy naciąć w kształcie litery „x”. 
Następnie głowice ściągów kotwiących trzeba pokryć warstwą szpachli bentonitowej o grubości nie mniejszej niż 2 cm i sięgającą na ActiTex 
/ Actitex C co najmniej 5 cm. Na zaszpachlowaną głowicę ściągu nakłada się łatę wyciętą z osobnego kawałka maty ActiTex / Actitex C której 
zakłady z maty ActiTex / Actitex C zasadniczym nie powinny być mniejsze niż 20 cm. Zakłady jak i wszelkie nacięcia dokładnie zaszpachlować. 
Układanie maty ActiTex / Actitex C należy zakończyć przy powierzchni gruntu zgodnie z wytycznymi.

szpachla
bentonitowa

dodatkowy pas 
ActiTex

dźwigar
dwuteowy

poszycie
drewniane

ActiTex
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➡ Ścianka z grodzic stalowych

 Wszystkie zamki grodzic i głowice ściągów kotwiących należy obłożyć szpachlą 
bentonitową (ok. 2 cm). Jeśli sączenia wody przez zamki grodzic jest znaczne, w celu 
powstrzymania przepływu wody zainiektować grunt. ActiTex / Actitex C przykłada się 
do powierzchni ścianki tak jak układają się wklęśnięcia i wypukłości i sukcesywnie 
mocuje się do grodzic, stosując kołki wstrzeliwane z dużymi podkładkami. Mata 
ActiTex /Actitex C można również rozkładać na grodzice z poszyciem sklejką. Przy 
wyborze tego wariantu, do grzbietów grodzic mocowane jest deskowanie, które 
stanowić będzie podłoże do układania maty ActiTex /Actitex C. Nieszczelności 
w wykonanym poszyciu należy wypełnić zaprawą cementową lub szpachlą ben-
tonitową.

➡ Ścianka z pali wierconych

 Z uwagi na znaczne nierówności powierzchni takiej obudowy, pokrywa się ją 
najczęściej warstwą z betonu natryskowego. Torkret, jako podłoże maty ActiTex 
/Actitex C bywa również nakładany bezpośrednio na pionowe ściany wykopu, 
jeśli rodzaj gruntu na to pozwala. W każdym przypadku maty ActiTex / Actitex C 
musi przylegać do podłoża na całej powierzchni: niedopuszczalne jest np. przy-
mocowanie go w miejscach wypukłych podłoża i naciągnięcie nad wnękami. Jak 
w innych przypadkach, tak i tu: im równiej przygotowane podłoże, tym instalacja 
maty ActiTex / Actitex C będzie sprawniejsza i prostsza.

➡ Instalacja maty w szalunkach ścian fundamentowych

 Montażu maty dokonuje się poprzez przybicie do szalunku. Matę należy montować z naddatkami (wzdłuż dolnej i jednej z bocznych krawędzi), 
służącymi do wykonania zakładów w celu uciąglenia izolacji. Następnie płyta szalunkowa jest transportowana na miejsce montażu. W trakcie 
betonowania i wiązania betonu następuje zespolenie maty z konstrukcją. Po rozszalowaniu mata jest już zamontowana. Konieczny jest prze-
gląd zakładów. Aby zabezpieczyć się przed ich rozchylaniem luźne pasy maty należy przybić do konstrukcji, a miejsca przybicia zaszpachlować 
szpachlą bentonitową. Otwory w macie przykryć łatami z maty ActiTex / Actitex C, mocowanymi poprzez przybicie do konstrukcji. Jeżeli górna 
krawędź maty pozostała luźna należy ją zamocować i odpowiednio wykończyć.

➡ Naprawa uszkodzeń maty

 W celu usunięcia uszkodzeń maty ActiTex / Actitex C powstałych w czasie jej układania, robót zbrojarskich i betoniarskich, itp (np. rozdarć, nacięć 
maty w narożnikach, miejscach mocowania oraz przejść elementów łączących szalunki) należy oczyścić i obficie obłożyć szpachlą bentonitową. 
Następnie ułożyć łaty mocując je za pomocą szpachli, gwoździ lub zszywek. Wymiar łaty powinien być taki, aby przechodziła ona poza miejsce 
uszkodzenia co najmniej 20 cm w każdym kierunku.

ActiTex

ActiTexzaprawa
cementowa

pale wiercone/
/Jet Grouting

wypełnienie
piaskiem

poszycie ze sklejki
mocowane

do grzbietów grodzicy

grodzice
stalowe

wypierany
grunt
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Taśmy ActiStop 39 – 40 ▶
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Właściwości:

➡ Taśma pęczniejąca na bazie bentonitu.
➡ Pęcznieje w kontakcie z wodą.
➡ Proces pęcznienia gwarantuje nam świetne własności uszczel-

niające.

Wskazówki montażowe:

➡ Na powierzchni montażu nie mogą znajdować się żadne 
zastoiska wody.

➡ ActiStop nie wchodzi w reakcję z betonem.
➡ Należy układać taśmę unikając tworzenia zakładek.
➡ Na taśme powinna być nałożona stalowa siatka podtrzymująca 

(w sytuacjach uniemożliwiających nałożenie siatki - np. w wy-
padku bardzo nierównej i nieregularnej powierzchni montaż 
może się odbyć bez siatki - należy jednak wówczas zwiększyć 
liczbę mocowań przy pomocy gwoździa ok. dwukrotnie)

➡ Mocowanie za pomocą gwoździ co 30-40 cm.

Mocowanie:

➡ Listwa montażowa.
➡ Przy pomocu kleju do taśm.
➡ Przy pomocy drutu wiązałkowego.

Opis produktu:

Plastyczna kauczukowo-bentonitowa taśma pęczniejąca do przerw roboczych wszelkiego typu.

Nr art. Rodzaj materiału Opakowanie
jednostka

80201 ActiStop 60 19 x 23 mm 6 x 5 mb/karton
80202 ActiStop 70 20 x 25 mm 6 x 5 mb/karton
80203 ActiStop 50 15 x 10 mm 6 x 5 mb/karton
80204 Siatka mocująca 1 m 30 szt.
80205 Klej do taśm pęczniejących 310 ml 20 szt.

Dane techniczne Parametry

Materiał Bentonit
Ciśnienie pęcznienia ≥ 400 kPa
Ciężar właściwy 1,52 g/cm3

Wodoszczelność, brak przecieku przy ciśnieniu 0,4 MPa

ActiStop

25 mm

siatka mocująca

ActiStop
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Taśmy SwellSil 41 – 42 ▶
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Nr art. Oznaczenie Wymiary
jednostka

80301 SwellSil 1 25 x 10 mm
80302 SwellSil 2 20 x 5 mm
80303 Swellsil Sznur ∅ 4 ÷ 25 mm
80304 SwellSil Korek 22 mm ∅ 22 mm
80305 Siatka montażowa  1 m
80306 Klej do taśm pęczniejących 310 ml -

*Ilość wg. zamówienia.

SwellSil

Mocowanie:

➡ Listwa montażowa.
➡ Klej.

Dane techniczne Parametry

Gęstość 1,18 g/cm3 ± 10%
Ciśnienie pęcznienia ≥ 2500 kPa
Wodoszczelność, brak przecieku przy ciśnieniu co najmniej 0,5 kPa
Wodoszczelność po osuszeniu, brak przecieku przy ciśnieniu co najmniej 0,5 kPa
Wilgotność w stanie powietrzno suchym ≤ 4%
Wilgotność po skończonym pęcznieniu 400 ± 10%
Wskaźnik pęcznienia ≥ 500%
Czas pęcznienia 3 doby

Własności:

➡ Taśma pęczniejąca na bazie termoplastycznych elastomerów.
➡ Aktywuje się pod wpływem wody
➡ Dzięki świetnemu pecznieniu taśma Swellsil ma znakomite właściwo-

ści uszczelniające.
➡ Po wyschnięciu taśma dalej posiada swoje właściwości uszczelniające, które 

aktywują się po kolejnymm kontakcie z wodą.
➡ Doskonałe własności mechaniczne w stanie spęcznienia.
➡ Taśma odporna na działanie różnych środków chemicznych.
➡ Swellsil gwarantuje wieloletnią szczelność.
➡ Produkt idealny do zastosowania w gotowych elementach prefabykowanych.

Wskazówki montażowe:

➡ Na powierzchni montażu nie mogą znajdować się żadne zastoiska wody.
➡ Taśma SwellSil nie wchodzi w reakcję z betonem.
➡ Montaż przy pomocy gwoździ bądź listwy.
➡ Gwoździe montować co 25 cm.
➡ W trakcie układania należy unikać powstawania zakładek.
➡ Minimalna wymagana otulina - 10 cm.

Opis produktu

SwellSil jest polimerową taśmą pęczniejącą przeznaczoną do uszczelniania szczelin dylatacyjnych.
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Opis produktu:

ErFlex to kompletny zestaw elementów wykonanych z blachy ocynkowanej 
pokrytej masą bitumiczną,służący do systemowego uszczelniania wszystkich 
przerw roboczych wykonywanej konstrukcji żelbetowej. System posiada 
aktualną Krajową Ocenę Techniczną ITB-KOT-2017/0073.

Zastosowanie elementów systemu ErFlex:

➡ Uszczelnienie przerw roboczych na styku płyta-ściana, ściana-płyta (ErFlex 120, Erflex 160)
➡ Wymuszenie oraz uszczelnienie rys w ścianach fundamentowych (ErFlex BV)
➡ Wymuszenie oraz uszczelnienie rys w płytach fundamentowych (RecoMax 3000 B)
➡ Szalowanie i uszczelnianie przerw roboczych płyty oraz ścian fundamentowych (RecoMax 1000 B, RecoMax 1000 BV, RecoMax 5000 B)

Zalety:

➡ Kombinacje taśmy blaszanej z warstwą bitumiczną.
➡ Materiał bitumiczny zapewnia dobrą przyczepność do betonu.
➡ Taśma blaszana uszczelniająca w rolkach.
➡ Prosty i szybki montaż na zbrojeniu.
➡ Proste łączenie kolejnych odcinków.
➡ Eliminacja skomplikowanych kształtek.
➡ Prosty i szybki montaż na zbrojeniu.
➡ Proste łączenie kolejnych odcinków.
➡ Eliminacja skomplikowanych kształtek.

Montaż:

ErFlex montujemy klamrami KA 8/18 lub K 17. Łączenie odcinków - KA 18/3.
Przed betonowaniem usuwamy folię.

Montaż BS przy użyciu klamer KA 8/18Łączenie z taśmami PVC

taśma PVC
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Uwagi:

➡ Podczas instalacji blachy szczelinowej jednostronnie pokrytej masą uszczelniającą, należy układać powłokę od strony odwodnej.
➡ Montaż do górnej warstwy zbrojenia przy pomocy kątownika mocującego lub specjalnych strzemion montażowych.
➡ Na krótko przed zabetonowaniem należy usunąć odpowiednią część folii ochronnej.
➡ Zalecana głębokość zagłębienia blachy szczelinowej w świeżym betonie to minimum 3 cm.

➡ ErFlex 120 - dostępny jest w dwóch opcjach - bez stopki montażowej (wówczas montażu dokonuje się przy pomocy systemowych klamer) oraz 
ze stopką montażową.

➡ ErFlex 160 - dostępny jest w dwóch opcjach - bez stopki montażowej (wówczas montażu dokonuje się przy pomocy systemowych klamer) oraz 
ze stopką montażową.

Elementy sytemu ErFlex

Nr art. Typ Rodzaj elementu Szerokość elementu
mm

Długość
m/rolka

Ilość
szt./op.

80801 BS taśma 125; 150; 165; 200; 250 25 1
80802 BS+ taśma 125; 150; 165; 200; 250 25 1
80803 BR taśma 125; 150; 165; 200; 250 25 1
80804 BR+ taśma 125; 150; 165; 200; 250 25 1
80805 KA 8/18 klamra - - 100
80806 K 17 klamra - - 150
80807 K 18/3 klamra - - 50
80808 MBA 18/3 klamra - - 10
80809 KS łącznik - - 10

Elementy systemu:

BS - blacha ze stopką
1-stronnie pokryta bitumem.

KA 8/18 - klamra
montażowa

KA 17 - klamra
montażowa

MBA 18/3 - klamra
spinająca

KA 18/3 - klamra
spinająca

KS - łącznik śrubowy;
szer.: 5 cm, dług.: 165 mm

BS+ - blacha ze stopką
2-stronnie pokryta bitumem.

BR - blacha w rolce
1-stronnie pokryta bitumem.

BR+ - blacha w rolce
2-stronnie pokryta bitumem.
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RecoMax 1000 B

Szalunek tracony do płyt fundamentowych i stropowych z uszczelnieniem z bitumu.

RecoMax 1000 BV

Szalunek tracony do przerw roboczych ścian fundamentowych z uszczelnieniem bitumicznym.

➡ RECOMAX 1000 B służy do wykonania przerw roboczych w kon-
strukcjach żelbetowych.

➡ Profil i jego kształt wykonany jest według normy DIN 1045-1 
dla przerw roboczych najwyższej jakości.

➡ Przerwa zębata o wyprofilowanym kształcie eliminuje zjawi-
sko klawiszowania.

➡ RECOMAX 1000B gwarantuje uszczelnienie przerwy roboczej.
➡ Nie posiada własnej konstrukcji nośnej.

W zależności od wysokości szalunek może przybierać różne formy:

H < 31

B

t

H = 31 – 50 H > 50
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Beton Beton

ErFlex BV

Element służący wymuszaniu i uszczelnianiu rys w ścianach. Szerokość elementu 
dopiera się w oparciu o grubość ściany i jest ona równa jej połowie.

➡ ErFlex BV montujemy między zbrojeniem ściany.
➡ Dla uzyskania wpustu ułatwiającego powstanie rysy, można użyć kantówek.
➡ Zaleca się montaż ErFlexu BV wraz z blachą ErfFex 120 lub ErFlex 160.

Peknięcia niekontrolowane Rysy powstałe z użyciem ERFLEX BV

RecoMax 3000 B

Element służący wymuszaniu i uszczelnianiu rys w płytach fundamentowych i stropowych. Szerokość elementu dopiera się w oparciu o grubość 
płyty i jest ona równa jej połowie.

➡ Faza I - montaż RecoMax 3000B 
i betonowanie całej płyty

➡ Faza II - montaż listwy fazującej 
lub nacięcie betonu

➡ Sposób łączenia kolejnych elementów: 
„wcięcie i wpust”

➡ Faza III - Kontrolne rysy

W miejscach montażu RecoMax 3000 
B następuje pęknięcie płyty żelbetowej
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RecoMax 5000 B

Szalunek tracony do płyt fundamentowych i stropowych z uszczelnieniem z bitumu. oraz konstrukcją wzmacniającą z kratownicy.

➡ Posiada własną konstrukcję nośną wykonaną z kratownic stalowych.
➡ Rozstaw kratownic 20 - 90 cm, zależnie od wysokości.
➡ Długość elementu L = 2,25m.
➡ Zakres stosowania - dla płyt o grubości od 0,4 do 2,0m.
➡ Do wysokości H=90cm szalunek szalunek RECOMAX 5000B jest samonośny.
➡ Dodatkowe uszczelnienie w postaci blachy pokrytej bentonitem.

Łączenie kolejnych elementów:„Wcięcie i wpust”

Elementy uszczelniające ErFlex łączy sią klamrami.

Do wysokości H=90 szalunek RecoMax 5000 B 
jest samonośny.

Dla wysokości H>90 cm stosujemy odciągi 
lub podpory z prętów.

-  bezwzględnie konieczne spawy.
-  zalecane spawy dla H>90 cm

Zasady montażu RecoMaxu 5000 B Po ustawieniu szalunku na 
dolnym zbrojeniu płyty, kratownice nośne należy dospawać do 
górnego i dolnego zbrojenia.

H < 90 cm H > 90 cm

I etap
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System Extrea Tube

Extrea Tube to system akcesoriów sosowanych w iniekcji niskociśnieniowej do uszczelnień przerw roboczych, przejść instalacyjnych, styków płyty 
fundamentowej i ściany szczelinowej oraz innych miejsc w konstrukcjach żelbetowych. Węże mocowane są w miejscu przerwy technologicznej 
na etapie wykonywania prac żelbetowych przed pracami zbrojarskimi . Stanowią uszczelnienie podstawowe lub dodatkowe (np. w połączeniu 
z taśmami bentonitowymi ActiStop oraz taśmami PVC). W zależności od funkcji, iniekcja wykonywana jest tuż po wstępnym okresie dojrzewania 
betonu lub w okresie późniejszym tj. w przypadku występowania przecieku.

Zastosowania

➡ Uszczelnienie przerw technologicznych w betonowaniu;
➡ Uszczelnienie zamka i płyty fundamentowej;
➡ Uszczelnienie oczepu ściany szczelinowej;
➡ Uszczelnienie przejść elementów instalacyjnych przez przegrody budowlane;
➡ Uszczelnienie głowic pali.

Zalety

➡ Łatwy i szybki montaż niezależnie od warunków atmosferycznych;
➡ Możliwość wykonania iniekcji w dowolnym czasie po wykonaniu konstrukcji żelbetowej;
➡ Możliwość popełnienia błędów wykonawczych jest ograniczona do minimum;
➡ Optymalizacja kosztów doszczelniania konstrukcji.
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Budowa węża iniekcyjnego Extrea Tube:

➡ Extrea Tube - wąż iniekcyjny okrągły, (wymiary i wygląd wg karty technicznej) z podwójnym oplotem tekstylnym, z możliwością wielokrot-
nych iniekcji.;

➡ Obejma plastikowa bez gwoździa;
➡ Uchwyt do węża iniekcyjnego – standard;
➡ Uchwyt do wężą iniekcyjnego – extra;
➡ Cybant - zacisk/ obejma stalowa do gwintu;
➡ Złączka stalowa (gwint) – łącząca wąż iniekcyjny;
➡ Wąż techniczny ( wąż odpowietrzający) - wąż w oplocie tekstylnym niebieski lub czerwony transparentny;
➡ Paker mocujący - służy do mocowania węża iniekcyjnego do szalunku.

➡ Perforowany wewnętrzny wąż z tworzywa sztucznego.
➡ Pierwszy oplot z bawełny chroni wąż przed wnikaniem zaczynu cementowego.
➡ Drugi oplot z polietylenu chroni wąż przed uszkodzeniami mechanicznymi.

Magazynowanie

➡ Wąż iniekcyjny należy składować w suchym miejscu;
➡ W przypadku złych warunków atmosferycznych niezabetonowaną część elementu należy zabezpieczyć przed zanieczyszczeniami i działaniem 

wilgoci i wody;
➡ Przed wbudowaniem zabezpieczyć przed uszkodzeniami mechanicznymi.

Ważne

➡ Węży iniekcyjnych Extrea Tube można używać do wielokrotnych iniekcji akrylem i zawiesiną cementową lub do jednokrotnych iniekcji żywi-
cą poliuretanową.

Elementy systemu



Ex
tre

a 
Tu

be

52

Węże iniekcyjne

Montaż:

Skrócić wąż (obwód iniekcyjny maks. 10 m) i okleić 
taśmą filamentową.

Mocowanie za pomocą klipsów z tworzywa sztucz-
nego, które zostały wcześniej zatopione w betonie 
świeżym lub wbite do nawierconego otworu ∅ 8 
mm. Odstęp 15 cm.

Odciąć przy taśmie filamentowej i wkręcić paker mo-
cujący.

Ułożony wąż iniekcyjny.
Pakery zostały przybite do szalunku.

Mocowanie za pomocą obejm metalowych wstrze-
liwanych lub wbijanych. Odstęp 15 cm.

Puszka montażowa

Wąż iniekcyjny Extrea Tube

Wężyk zbrojony

Paker do iniekcji
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Wskazówki montażowe:

➡ Poszczególne odcinki węża nie powinny być dłuższe niż 10 m, ponieważ w przeciwnym wypadku potrzebne jest zbyt 
wysokie ciśnienie iniekcji.

➡ Wąż układany jest centralnie w szczelinie roboczej wewnątrz zbrojenia (szczelina robocza powinna być możliwie gładka 
i wolna od zanieczyszczeń).

➡ Odstęp pomiędzy obejmami mocującymi powinien wynosić ok. 15 cm. Gwarantuje to, że wąż będzie stykał się z betonem 
na całej długości.

➡ Wąż nie powinien wypływać na wierzch.
➡ Kolejne obwody iniekcyjne muszą zachodzić na siebie na min. 10 cm, aby zapewniona była nieprzerwana iniekcja szczeliny.
➡ Końcówki iniekcyjne odpowietrzające można umieścić w puszkach. Należy rozmieścić je w taki sposób, aby były one łatwo 

dostępne po rozszalowaniu.
➡ Wąż można układać również przy użyciu pakerów mocujących. Wąż iniekcyjny montowany jest wówczas do szalunku za 

pomocą pakerów.
➡ Przed podłączeniem pakerów mocujących lub końcówek odpowietrzających do węża należy okleić końce węża taśmą fila-

mentową.
➡ Po wyszalowaniu żywica wtłaczana jest przez pakery mocujące.

Eksploatacja

➡ Prace iniekcyjne należy rozpoczynać najwcześniej po upływie 30 dni, po obkurczeniu się betonu i zakończeniu pierwszego 
etapu osiadania budynku.

➡ Podczas iniekcji materiał wypływa przez szczeliny w wężu.
➡ Wypełnić wąż iniekcyjny materiałem do momentu, gdy materiał wypływający z jego przeciwnego końca nie będzie zawierał 

pęcherzyków powietrza.
➡ Zamknąć koniec węża końcówką iniekcyjną i rozpocząć iniekcję.
➡ Powoli zwiększać ciśnienie, przy czym niewielkie ciśnienie podawane przez dłuższy czas daje lepsze rezultaty niż wysokie 

ciśnienie podawane w krótkim czasie.
➡ Podczas obróbki materiału należy jednokrotnie ponowić iniekcję.
➡ Najlepsze rezultaty zapewnia stosowanie żywicy poliuretanowej o długim czasie obróbki.

Węże iniekcyjne
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 Nr art. Postać Opakowanie Ciężar
   szt. kg/szt.

 80110 Do przyłączania pakera 1 0.11
  mocującego do zbrojenia

 Nr art. Postać Opakowanie Ciężar
    kg/worek

 80109 Złączka 100 szt./worek 0.46

Wąż iniekcyjny Extrea Tube

Paker mocujący

 Nr art. Postać Opakowanie Ciężar
    kg/rolka

 80101 Okrągły, rozm. 5/10 mm, 100 m/rolka 10.0
  czerwono-żółty, z podwójnym
  oplotem tekstylnym, możliwość
  wielokrotnych iniekcji

 Nr art. Postać Opakowanie Ciężar
    kg/worek

 80105 Zawiera złączkę do moco- 20 szt./worek 0.50
  wania węża iniekcyjnego 25 worków/karton
  do szalunku
  postać: czarny, 10 korków
  czerwonych, 10 korków
  białych do iniekcji żywicy

 Nr art. Postać Opakowanie Ciężar
    kg/worek

 80107 Długość 35 mm, w celu 10 szt./worek 0.08
  iniekcji mineralnej gwint
  łączeniowy zostaje wkręcony
  do pakera mocującego

Gwint łączeniowy do pakerów 
mocujących

Uchwyt zbrojeniowy

Złączka extra
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 Nr art. Postać Opakowanie Ciężar
   szt. kg/worek

 80112 Wciskany do betonu 100 szt./worek 0.18
  świeżego lub w otwór  25 worków/duży
  ∅ 8 mm, mocowanie worek
  co 15 mm

Klips mocujący z tworzywa
sztucznego Typ A

 Nr art. Postać Opakowanie Ciężar
  Wąż w oplocie tekstylnym  kg/rolka

80122 niebieski transparentny 50 m/rolka 4.85
80123 czerwony transparentny 50 m/rolka 4.85

Wąż odpowietrzający

Łącznik do węży Nr art. Postać Opakowanie Ciężar
    kg/worek

80119
Do przedłużania węży i łączenia pozo-
stałych fragmentów

10 szt./worek 0.04

 Nr art. Postać Opakowanie Ciężar
   szt./worek k g / w o r e k

80126 Puszka 10 0.55

Puszka na wąż
odpowietrzający
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