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Č. výr. Označení OJ Hmotnost

050100 Mastertec EasySeal 1K
Jednosložková 
izolace na stavební konstrukce  
odolná vůči vysokému tlaku 
kbelík 14 kg

Kbelík 14 kg
(pytle 2 x 7 kg)

Paleta 
30 kbelíků

14,90 kg
kbelík

050110 Mastertec EasySeal 1K rouno
délka role 100 m 
šířka role 0,3 m

1 ks 3,80 kg
role

050120 Mastertec EasySeal 1K speciální  
váleček
šířka 18 cm

profesionální kvalita 

1 ks 0,10 kg
ks

050130 Mastertec EasySeal 1K držák válečku

profesionální kvalita

1 ks 0,20 kg
ks

050140 Mastertec EasySeal 1K stírací mřížka
Rozměry 24 x 22 cm 

profesionální kvalita

1 ks 0,05 kg
ks

050150 Mastertec EasySeal 1K rohový  
váleček

profesionální kvalita

1 ks 0,21 kg
ks

050160 Mastertec EasySeal 1K profesionální 
štětec
šířka 50 mm 

profesionální kvalita

1 ks 0,12 kg
ks

050170 Mastertec EasySeal 1K přitlačovací  
váleček
šířka 15 cm

profesionální kvalita

1 ks 0,19 kg
ks

Mastertec EasySeal 1K Zk
ou

ška tlakovou vodou

Jednosložková izolační hmota na stavební konstrukce 
bez obsahu rozpouštědel, vody a bitumenu Technika, strana 15–20

Se zkouškou vysokým tlakem pro vnější pásovitou izolaci stěn z prefabrikátových dílů.

 Mezinárodně uznávaná zkouška vysokým tlakem do 80 m vodního sloupce při šířce trhliny do 3 mm

 Zkoušeno podle platné německé směrnice pro vodonepropustné betonové konstrukce

 Všeobecné osvědčení o zkoušce stavebního dozoru

Mastertec EasySeal 1K
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MASTERTUBE
Systémy injektážních hadic
Injektážní hadičky Technika, strana 21–23

Č. výr. Označení OJ Hmotnost

030400 MASTERTUBE „YELLOW“
kruhová, rozměr: 6/12 mm
injektážní hadička z PVC 

1 role
à 100 m

11,20 kg
role

030050 Injektážní hadice MASTERTUBE
kruhová, rozměr: 5/10 mm, červeno-žlutá,
s textilním pláštěm

1 role
à 100 m

10,00 kg
role

 Tlaková zkouška s velmi vysokým tlakem vody

 Injektovatelná polyuretanovou pryskyřicí

 Opakovaně injektovatelná akrylátem 
a cementovou suspenzí

 Okruhy injektáže do 15 m s polyuretanovou pryskyřicí

 Tlaková zkouška s velmi vysokým tlakem vody

 Injektovatelná polyuretanovou pryskyřicí

 Opakovatelné injektovatelná s akrylátem

 Okruhy injektáže do 15 m s polyuretanovou 
pryskyřicí

MASTERTUBE instalační souprava
Č. výr. Označení OJ Hmotnost

030052 MASTERTUBE instalační souprava
  40 m MASTERTUBE injektážní hadička
  20 upevňovacích pakrů,
200 plastových upevňovacích příchytek typu A,
100 kovových příchytek s hřebíkem, 
  10 hadicových spojek,
    1 role pásky s vlákny 

1 karton
= 1 souprava

8,40 kg
souprava

Č. výr. 030400 Č. výr. 030050

Zk
ou

ška tlakovou vodou

MASTERTUBE systémy injektážních hadic

Č. výr. 030052

MASTERTUBE 
instalační souprava 
v přepravní krabici
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Injektážní hadička a příslušenství
Č. výr. Označení OJ Přebal Hmotnost

030060 Upevňovací pakr vč. maznice, 
pro fixaci injektážní
hadice u bednění,
barva pakru: černá,
10 zátek červených, 10 zátek bílých,
pro injektáž pryskyřice

1 sáček
à 20 ks

Karton
25 sáčků

0,50 kg
sáček

030362 Pěnová hmota pro upevňovací pakr
průměr 35 mm, 
tloušťka 20 mm,
samolepicí,
10 ks bílá,
10 ks antracitová

1 sáček
à 20 ks

0,05 kg
sáček

030065 Pavouk výztuže
pro zafixování upevňovacího pakru  
na výztuži

1 ks 0,11 kg
ks

030075 Plastová upevňovací příchytka typ A
pro vtlačení do čerstvého betonu 
nebo do vyvrtaných otvorů Ø 8 mm, 
upevnění každých 15 cm

1 sáček
à 100 ks

Pytel
25 sáčků

0,29 kg
sáček

030070 Plastová upevňovací příchytka typ B
pro vtlačení do čerstvého betonu nebo  
do vyvrtaných otvorů Ø 8 mm, 
upevnění každých 15 cm

1 sáček
à 100 ks

Pytel
25 sáčků

0,29 kg
sáček

030080 Kovová příchytka s předmontovaným 
hřebíkem
pro všechny běžné nastřelovací pistole,
k nastřelování a zatloukání hřebíků,
upevnění každých 15 cm

1 karton 
à 100 ks

1,80 kg
karton

030081 Kovová příchytka bez hřebíku 1 karton 
à 100 ks

1,40 kg
karton

030083 Hřebíková hmoždinka 5 x 40 mm
vývrt Ø 5 mm

1 karton 
à 200 ks

0,60 kg
karton

030072 Mřížka pro upevnění 
pro MASTERTUBE
Karton 25 m 
(25 mřížek à 1 m)

1 karton 1,80 kg
karton

030082 MASTERTUBE 
Svorky těsnicího plechu do spár 

Technika, strana 24

1 sáček 
à 100 ks

0,60 kg
sáček

Injektážní hadice a příslušenství

NEW!



7

Injektážní hadička a příslušenství
Č. výr. Označení OJ Hmotnost

030100 Hadicová spojka
k prodloužení hadice a spojení zbytků

Technika, strana 24

1 sáček
à 10 ks

0,04 kg
sáček

030102
030104

Odvzdušňovací hadička
hadička vyztužená textilií
modrá transparentní, kulatá, rozměr 5/11 mm
červená transparentní, kulatá, rozměr 5/11mm

1 role
à 50 m

4,85 kg
4,85 kg

role

Konce injektážní hadičky
vč. uzavíracích zátek a hadicových spojek, délka 
50 cm

030112 modrá transparentní, kulatá, 5/11 mm 1 sáček 
à 10 ks

0,50 kg
OJ

030114 červená transparentní, kulatá 5/11 mm 1 sáček 
à 10 ks

0,50 kg
OJ

030096 Uzavírací zátky
pro injektážní konce a odvzdušňovací hadici

1 sáček
à 20 ks

0,006 kg
sáček

030101 Hadicová průchodka
pro přilepení sekundovým lepidlem

1 sáček
à 20 ks 

0,02 kg
sáček

030125 Sekundové lepidlo
lahvička 10 ml

1 sáček
à 10 ks

0,21 kg
sáček

030350 Krabice k uchycení odvzdušňovací hadičky

Technika, strana 24

1 sáček
à 10 ks

0,55 kg
sáček

030120 Smršťovací manžeta,  délka 10 cm,
pro zajištění spojovacích míst

1 sáček
à 20 ks

0,04 kg
sáček

030140 Ruční pákový lis 500 cm3

pro injektáž pryskyřice
1 ks 1,00 kg

ks

030150 Pancéřová hadička, délka 300 mm
vč. nástrčné koncovky

1 ks 0,09 kg
ks

Injektážní hadice a příslušenství
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Injektážní hadička a příslušenství
Č. výr. Označení OJ Hmotnost

030160 Nástrčná koncovka             1 ks 0,03 kg
ks

030161 Rychlospojka 1 ks 0,10 kg

030165 Manometr 400 bar s T-kusem
vč. připojovací trubičky a redukčního kusu

1 ks 0,26 kg
ks

030155 Náhradní těsnění pro ruční pákový lis 1 ks 0,01 kg

030130 Injektážní pakr vč. mazničky
pro injektáž s použitím odvzdušňovací  
hadice nebo injektážní hadice

1 sáček
à 10 ks

0,16 kg
sáček

030135 Ocelový hadicový pakr vč. mazničky
pro injektáž s použitím odvzdušňovací  
hadice nebo injektážní hadice

1 sáček
à 10 ks

0,19 kg
sáček

030170 Odměrka 3 l 1 ks 0,26 kg
ks

030090 Páska s vlákny
šířka role 25 mm, délka role 50 m,
k olepení konců hadic

1 karton 
à 36 rolí

0,17 kg
role

030355 Připojovací závit pro připevňovací pakr
délka 35 mm
Pro minerálníinjektáž se připojovací závit
zašroubuje do připevňovacího pakru.

1 sáček
à 10 ks

0,08 kg
sáček

030063 Maznička zvlášť 1 sáček
à 100 ks

0,46 kg
sáček

Injektážní hadice a příslušenství

NEW!
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PROTECT pryskyřicový systém
Injektážní pryskyřice, lepidlo a čisticí 
prostředky pro injektáž injektážních 
hadic a injektážních pakrů a lepení 
zátek z vláknitého cementu odolné vůči 
tlakové vodě.

PROTECT PUR pryskyřice
Polyuretanová pryskyřice pro injektáž hadiček a trhlin

Označení CE; nízká viskozita a trvalé elastické utěsnění;  
čas na zpracování cca 40 min při +20 °C;

Č. výr. Označení OJ Přebal Hmotnost

040015 PROTECT PUR pryskyřice Kombinovaná plechovka 1 l:
(0,5 l složka A +   
 0,5 l složka B)

Karton
6 plechovek

1,30 kg
plechovka

040018 PROTECT PUR pryskyřice Kanystr 10 l:
 (5 l složka A +
  5 l složka B)

11,50 kg
kanystr

Zpracování
Všechny pryskyřice se musí 
během procesu míchání dobře 
homogenizovat.
Příklad: PROTECT PUR pryskyřice 

Návody k instalaci, technické 
údaje a listy technických údajů 
naleznete na naší webové 
stránce: www.Mastertec.eu

Pryskyřice a lepidla nelze 
odesílat při teplotách nižších než 
+5 °C.

Kombinovaná  
plechovka

1

Mísicí kbelík
Otevřené složky pryskyřice
Míchadlo

2

Dejte obě 
složky do 
mísicího 
kbelíku.

3

Obě složky 
homogenizujte při středních 
otáčkách.

4

PROTECT pěnová pryskyřice
Rychlopěnící pěnová pryskyřice na bázi polyuretanu
Okamžitě zastavuje přítok vody; rychlé napěnění s velkým nárůstem objemu; 
reakční doba při kontaktu s vodou cca 15 vteřin;

Č. výr. Označení OJ Přebal Hmotnost

040050 PROTECT 
Pěnová pryskyřice

Plechovka 1 l Karton
6 plechovek

1,25 kg
plechovka

PROTECT pryskyřicový systém
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PROTECT BK 2K 

Zk
ou

ška tlakovou vodou

 
Po

žární zkouška

 
Lepidlo betonu na bázi epoxidové pryskyřice, bez rozpouštědla
Pro vodotěsné lepení a silové spojení betonových dílů.  
Doba zpracovatelnosti cca 60 min při +20 °C. 
Odolnost PROTECT BK ve vytvrzeném stavu: 
Zředěné kyseliny, minerální olej, maziva a pohonné látky, slaná voda, odpadní voda,  
různé alkálie a rozpouštědla, test vhodnosti pro pitnou vodu.

Č. výr. Označení OJ Přebal Hmotnost

040100 PROTECT BK
pro uzavření distančních  
trubek z vláknitého cementu 
odolné vůči tlakové vodě.

Kombinovaná plechovka 1 kg: 
(0,5 kg složka A +
 0,5 kg složka B)

Karton
10 plechovek

Paleta
28 kartonů

1,20 kg
plechovka

Testováno na 
těsnost do 70 
metrů vodního 
sloupce.
Vhodné pro 
všechny vlák-
nocementové 
distanční trubky.

PROTECT EP pryskyřice
Epoxidová pryskyřice pro silová utěsnění
Silové vyplnění trhlin a spár; 
injektáž injektážních hadiček; 
vhodné pro suchý a vlhký podklad; 
doba zpracovatelnosti cca 45 min při +20 °C;

Č. výr. Označení OJ Přebal Hmotnost

040020 PROTECT EP pryskyřice Kombinovaná plechovka 1 l:
(800 ml složka A +
 200 ml složka B)

Karton
6 plechovek

1,30 kg
plechovka

Univerzální lepidlo na beton 
PROTECT Easy 1K 

Zk
ou

ška tlakovou vodou

 
Po

žární zkouška

Jednosložkové lepidlo na beton na bázi polymeru
Pro vodotěsné slepení tlouštěk zdiva z vláknitého cementu. 
Doba zpracovatelnosti cca 20 min při +23 °C; 
odolné vůči všem běžným a neznečištěným podzemním vodám.

Č. výr. Označení OJ Přebal Hmotnost

040030 PROTECT Easy 1K
v opakovaně uzavíratelném 
hliníkovém sáčku

1 souprava:
(hliníkové sáčky 3 x 800 g +
1 x kádinka na zpracování +
1 x uzavírací spona)

Karton /  
10 souprav

Paleta
18 kartonů

2,54 kg
souprava

PROTECT Clean
Čisticí prostředek
Pro čištění polyuretanové a epoxidové pryskyřice v nevytvrzeném stavu.

Č. výr. Označení OJ Přebal Hmotnost

040045 PROTECT Clean 1 plechovka
1 l

Karton
12 plechovek

1,10 kg
plechovka

040040 PROTECT Clean 1 kanystr
10 l

10,00 kg
kanystr

Testováno na 
těsnost do 50 
metrů vodního 
sloupce.
Vhodné pro 
všechny vlák-
nocementové 
distanční trubky.

Univerzální lepidlo na beton



11

Plastový 
injektor

Č. výr. Označení OJ Hmotnost

030210 Plastový injektor se zpětnou kuličkou 1 sáček
à 200 ks

0,09 kg
sáček

030215 Zatloukací kolík 1 ks 0,07 kg/ks

Injektážní pakry / lepicí pakry

vývrt v úhlu 45°

Lepicí pakr
Č. výr. Označení OJ Hmotnost

030200 Lepicí pakr z plastu, průměr disku 5 cm 1 sáček
à 100 ks

1,75 kg
sáček

Vyspravení trhliny s použitím PROTECT BK

Jednodenní pakr

Č. výr.
Jednodenní pakr

vč. maznice / rozměry Vrták Ø OJ Hmotnost

030188 10/110 mm 10 mm 1 karton à 100 ks 3,80 kg/karton

030189 13/115 mm 14 mm 1 karton à 100 ks 5,20 kg/karton

Dřík pakru

Dřík lze ihned po injektáži odšroubovat.

vývrt 12 mm v úhlu 45°

72 mm

10
 m

m

14
 m

m

Č. výr.
Šroubovací injektážní pakry

vč. maznice / rozměry Vrták Ø OJ Hmotnost

030185 10/70  mm 10 mm 1 karton à 100 ks 1,90 kg/karton

030187 10/100 mm 10 mm 1 karton à 100 ks 2,70 kg/karton

030183 13/80  mm 14 mm 1 karton à 100 ks 2,90 kg/karton

030180 13/100 mm 14 mm 1 karton à 100 ks 4,60 kg/karton

030181 13/170 mm 14 mm 1 karton à 100 ks 7,00 kg/karton

030182 13/250 mm 14 mm 1 karton à 100 ks 10,50 kg/karton

Injektážní pakry a příslušenství
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Odbedňovací prostředky LIDOL

Odbedňovací prostředky LIDOL jsou univerzálně použi-
telné a mohou se používat v pozemním stavitelství pro 
všechny obvyklé druhy bednění.

Druh bednění

Použití 

LIDOL

Betoplan ANO

Magnoplan ANO

NOE-Form ANO

Struktoplan ANO

Plastová předsádková bednění ANO

Dřevěné bednění hoblované savé ANO

Dřevěné bednění nehoblované savé ANO

Odbedňovací prostředky LIDOL jsou ekologické a biologicky odbouratelné, popř. rychle odbouratelné bed-
nící oleje. Výrobní program zahrnuje 200litrové barely i kanystry o objemu 20 l.

Č. výr. Označení OJ Přebal Hmotnost

040310 LIDOL MULTI
1 kanystr

20 l
Paleta:

30 kanystrů
18,5 kg
kanystr

040320 LIDOL MULTI
1 barel 200 l
s integrovanou  

pípou

Paleta: 
2 barely

191,0 kg
barel

040330 LIDOL BIO 
 

1 kanystr
20 l

Paleta: 
30 kanystrů

18,5 kg
kanystr

040340 LIDOL BIO 
 

1 barel 200 l
s integrovanou 

pípou

Paleta: 
2 barely

191,0 kg
barel

040350 TECCO stříkačka na odbedňovací olej 10 l 
s jemnou tryskou

1 ks
6,2 kg

ks

Univerzální separační 
prostředek

pro všechny
obvyklé

druhy bednění

barel

Univerzální separační 
prostředek pro všechny 
obvyklé druhy bednění

Biologicky 
rychle odbouratelný

Získal ekologické
označení „Modrý anděl“ Kanystr 20 l

Odbedňovací prostředky LIDOL
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LIDOL MULTI
LIDOL MULTI je  
ekologický univerzální separační prostředek

Nanesením prostředku LIDOL MULTI na bednění se 
zabrání tomu, aby bednění a beton přišly navzájem 
do styku.
Tím je možné bezproblémové odbednění.

Použití:
 pro všechny obvyklé druhy bednění

 u pohledového betonu

 při pokrývání betonových povrchů omítkou, 
štukem nebo podobně, např. tapetou, barvou, 
keramikou

 bez obsahu zvláštních přísad na ochranu proti 
korozi, antikorozní ochrana je zajištěna 
minerálními oleji

Životní prostředí:
 třída ohrožení vody WGK 1 = nízké ohrožení vody

 nepodléhá povinnosti označení

 bod vzplanutí > +120 °C

 pachově neutrální

Zpracování:
LIDOL MULTI není citlivý na mráz a může se bez problémů používat při každém počasí. Tento separační 
prostředek se může nanášet nastříkáním, nátěrem štětcem nebo nanášením válečkem.
Nejhospodárnějšího zpracování se docílí pomocí TECCO stříkačky na odbedňovací olej.

Druh bednění Vydatnost 
s 1 litrem

LIDOL MULTI

bednící desky cca 80 m²

hoblované dřevěné 
povrchy

 
cca 40 m²

drsný dřevěný povrch cca 30 m²

Odbedňovací prostředky LIDOL
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LIDOL BIO
LIDOL BIO je ekologický a biologicky lehce 
odbouratelný univerzální separační prostředek
Zvláštní označení:
Německý institut pro jakost a certifikaci  RAL (Deutsches Insti-
tut für Gütesicherung und Kennzeichnung e.V.) udělil prostředku  
LIDOL  BIO označení „Modrý anděl“ vzhledem k vysoké kompati-
bilitě prostředku s životním prostředím.

Použití:
 v ochranných pásmech vodních zdrojů a oblastech s 

předpisy na ochranu životního prostředí

 pro všechny obvyklé druhy bednění

 u pohledového betonu

 při pokrývání betonových povrchů omítkou, štukem nebo podobně, např. tapetou, barvou, keramikou

Životní prostředí:
 třída ohrožení vody WGK 1 = nízké ohrožení vody, lehce biologicky odbouratelný

 nepodléhá povinnosti označení

 bod vzplanutí > +120 °C

 pachově neutrální

Zpracování:
LIDOL BIO není citlivý na mráz a může se bez problémů 
používat při každém počasí. Tento separační prostředek 
se může nanášet nastříkáním, nátěrem štětcem nebo 
nanášením válečkem. Nejhospodárnějšího zpracování 
se docílí pomocí TECCO stříkačky na odbedňovací olej.

Druh bednění
Vydatnost s

1 litrem LIDOL BIO

bednící desky cca 75 m²

hoblované dřevěné povrchy cca 35 m²

drsný dřevěný povrch cca 25 m²

TECCO 10 l
Stříkačka na odbedňovací olej s jemným filtrem pro hospodárné nanášení odbedňovacích  
prostředků.

Konstrukce:
 ocelová nádoba s polyesterovým povlakem

 spirálová hadice 2,5 m s bezpečnostní pojistkou

 tryska s plochým rozstřikem s jemným filtrem

 průzor pro kontrolu stavu hladiny

 těsnění odolná vůči oleji

 zabudovaná přihrádka na náhradní díly s náhradními těsněními a O-kroužky

Odbedňovací prostředky LIDOL
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Mastertec EasySeal 1K
Jednosložková izolační hmota na stavební konstrukce 
bez obsahu rozpouštědel, vody a bitumenu

Popis produktu 
Mastertec EasySeal 1K je jedna z nejmodernějších a nejúčinnějších venkovních izolačních hmot pro vo-
donepropustné stavební konstrukce. Základem tohoto výrobku jsou modifikované polymery, které mají 
extrémní přilnavost na mnoha podkladech, a tedy i předpoklady pro vysokotlakou izolaci. Aplikace je velmi 
jednoduchá, rychlá a úsporná.

Vlastnosti výrobku 
 Modifikovaný jednosložkový polymer

 Šedá barva

 Bez obsahu rozpouštědel, vody a bitumenu

 Bez zápachu

 Velmi malé emise

 Třída ohrožení vody WGK 1 – nízké ohrožení vody

 Skladovatelnost 12 měsíců na místě chráněném 
proti mrazu

 Při odesílání chraňte před mrazem

Technické údaje 
Zkouška: maximální tlak  

80 m vodního sloupce

Osvědčení o zkoušce: všeobecné osvědčení 
o zkoušce stavebního dozoru

Šířka trhliny: do 3 mm

Teplota zpracování: 0 °C až +35 °C

Teplota stavebního dílu: min. +2 °C

Tepelná odolnost: do +70 °C

Odolnost proti dešti: okamžitá při +20 °C 
při nižší teplotě po cca 3 hodinách

Proschnutí: cca za 24 hodin při +20 °C a 50% relativní vlhkosti vzduchu. 
Při nižší teplotě a vlhkosti vzduchu může být doba tuhnutí delší.

Spotřeba: asi 1,20 kg/m při nanášení ve dvou vrstvách a utěsňování v šířce asi 32 cm, 
tloušťka jednoho nátěru asi 1,2 mm

Zk
ou

ška tlakovou vodou

Mastertec EasySeal 1K
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Zkoušky a odolnost

Zde vidíte zkušební těleso po první zkoušce se šíř-
kou spáry 1 mm. Zaražením klínů se spára rozšíří na 
3 mm.

Zkušební těleso se spárou rozšířenou na 3 mm. 
Po rozšíření spáry bylo namontováno tlakové 
těleso a natlakováno na 8 barů.

 Zkušební tlak 80 m vodního sloupce

 Šířka trhliny 3 mm

 Dobrá odolnost proti UV záření

 Velmi dobrá odolnost proti alkalitě

 Kompatibilní s bitumenem: lze ho aplikovat na bitumen 
nebo tlustý nátěr modifikovaný plastem. Je nutné dbát 
na nosnost podkladu.

 Odolnost vůči běžným kapalinám narušujícím beton

 Odolnost vůči povětrnostním vlivům

 Lze upravit izolací (upevnění s lepidlem na izolace)

 Před vyplněním je nutné chránit vnější těsnění proti mechanickým poškozením.

Mastertec EasySeal 1K lze upravit základovou omítkou za následujících podmínek:

 Přechodová oblast: 15–20  cm nad a  pod 
okrajem terénu.

 Těchto 30–40 cm se musí opatřit tenkým ná-
těrem Mastertec EasySeal 1K a po celé ploše 
posypat křemičitým pískem.

 Jako základní přilnavou vrstvu pro nátěr/
podkladní vrstvu pod omítku lze použít lepi-
dlo na dlaždice, nános ozubenou špachtlí 
s ozubením 6–8 mm.

 Základní omítku je nutné zpevnit odpovídající 
tkaninou, aby se snížila tvorba trhlin v  pře-
chodové oblasti.

Mastertec EasySeal 1K
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Zpracování hmoty Mastertec EasySeal 1K

 Bez namíchávání lze přímo z kbelíku nanášet 
na čistý podklad

 Lze nanášet štětcem nebo válečkem

 Drží i na trochu vlhkém podkladu

 Skladba: 
a) první nátěr hmotou Mastertec EasySeal 1K 
b) zapracování rouna Mastertec EasySeal 1K  
c)  vrchní nátěr hmotou Mastertec EasySeal 1K 

cca po 2–3 hodinách

 Práci na staveništi lze obvykle dokončit za 
jeden den. Není nutné se znovu vracet.

Příprava spáry a rouna

Stykové spáry stavebních dílů se zatmelí a před nanášením z povrchu je třeba odstranit volné části.

Spára se izoluje v šířce cca 32 cm.
Rouno lze ustřihnout na potřebnou délku.

1 2

3 4

Mastertec EasySeal 1K
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Nanášení

Otevřete pytel a hmotu dejte do kbelíku. Naneste první vrstvu.
Tloušťka vrstvy cca 1,2 mm.
Spotřeba cca 0,6 kg na metr spáry.

Na zaoblení apod. je vhodný štětec nebo rohový 
váleček. 

Přitlačovacím válečkem zatlačte rouno v celé plo-
še do nanesené hmoty.
Po tomto kroku lze druhou vrstvu nanášet asi po 
2–3 hodinách, podle teploty a vlhkosti vzduchu.

Rouno narovnejte a trochu přitiskněte.

Naneste druhou vrstvu.
Tloušťka vrstvy cca 1,2 mm.
Spotřeba cca 0,6 kg na metr spáry.
Okraje rouna musí být úplně zakryté.

1 2

3 4

5 6

Mastertec EasySeal 1K
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Aplikace hmoty Mastertec EasySeal 1K

Mastertec EasySeal 1K

Spára 1

Přechod mezi stěnou a zákla-
dem bez zaoblení

Mastertec EasySeal 1K

Spára 2

Přechod mezi stěnou a zákla-
dem se širokým zaoblením

Mastertec EasySeal 1K

Spára 3

Přechod mezi stěnou a zákla-
dem s úzkým zaoblením

32 cm

32 cm

32 cm

32 cm

Vytvoření rohu

Vytvoření rohu

Vytvoření rohu

Přeplátovaný styk

Přeplátovaný styk

Přeplátovaný styk

Zatmelená styková spára

Zatmelená styková spára

Zatmelená styková spára

Ložná spára
zatmelená

Ložná spára
zatmelená

Ložná spára
zatmelená

16 cm
16 cm

16 cm

8 cm
8 cm

Na každém přeplátovaném styku musí mít pruhy rouna překrytí alespoň 10 cm. V místě sbíhání spár (do 
tvaru T nebo křížově) se musí izolovat nejprve svislé stykové spáry. Izolace vodorovných ložných spár pak 
překrývá úsek stykové spáry.

1

2

3

Mastertec EasySeal 1K
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Na staveništi

Izolované  
ložné a stykové spáry

Izolovaná  
ložná spára

Mastertec EasySeal 1K
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Pomocí MASTERTUBE „YELLOW“ 
a MASTERTUBE injektážních hadic se 
vytvoří vodotěsné pracovní spáry.
Profily hadic zajišťují svým tvarem 
a strukturou obzvláště bezpečné 
a stejnoměrné vyplnění smršťovacích spár 
a poškozených míst.

MASTERTUBE
„YELLOW“

MASTERTUBE
injektážní hadice

Tlakové zkoušky s velmi vysokým tlakem vody 50 m vodního sloupce 50 m vodního sloupce

Injektovatelná polyuretanovou pryskyřicí testováno testováno

Opakovatelné injektovatelná s akrylátem testováno testováno

Opakovaně injektovatelná s cementovou 
suspenzí

testováno –

Navíc 15 m cyklus 
s polyuretanovou pryskyřicí

testováno testováno

Stejnoměrné vytékání injektážního materiálu testováno testováno

Při betonování nedochází ke spékání testováno testováno

Vhodný pro zóny kolísání vodní hladiny testováno testováno

Instalace nezávislá na počasí -10 °C až 60 °C -10 °C až 60 °C

Nejjednodušší montáž již déle než 10 let na 
staveništích

již déle než 20 let na 
staveništích

Příslušenství rozsáhlý systém rozsáhlý systém

MASTERTUBE
Systémy injektážních hadic

Zk
ou

ška tlakovou vodou

MASTERTUBE systémy injektážních hadic
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1. Vyčistěte plochu pro pokládku injektážní hadice od volných nečistot. Příliš velké nerovnosti, např. duti-
ny, vyrovnejte odborně a silou.

2. Naplánujte úseky injektáže, maximální délka vč. konců injektáže ≤ 15 m, vhodným řezacím nástrojem 
uřízněte požadovanou délku hadice. Při použití MASTERTUBE injektážní hadice se musí opletení před 
uříznutím olepit vláknitou páskou, aby nedošlo k rozpletení tkaniny. Uříznutí požadované délky se po-
tom provede uprostřed na vláknitém pásu.

3. Upevnění hadice je možné provést pomocí upevňovacích svorek, které se zasunou do čerstvého be-
tonu. Hadice se po vytvrzení betonu přisvorkuje zespodu. Upevnění na pevném povrchu lze provést 
pomocí kovových spon nebo upevňovací mřížky, která se upevní hřebíky. Vzdálenost mezi upevňovací 
svorkou nebo kovovými sponami nemá být větší než 15 cm. Tím je zajištěno, že hadice bude mít trvalý 
kontakt s pracovní spárou. Hadice nesmí nikde plavat nebo ležet dutá.

4. Vzdálenost od okolních prutů výztuže by měla být min. 5 cm. Je nutné dodržet vzdálenost min. 10 cm 
od okraje. Minimální poloměr ohybu je 5 cm.

5. Za sebou následující úseky injektáže se musí překrývat min. o 10 cm, aby byla zajištěna kontinuální 
injektáž spáry. Vzdálenost mezi paralelně vedle sebe probíhajícími injektážními hadicemi musí být nej-
méně 5 cm. V opačném případě se může stát, že při injektáži jedné hadice se druhá naplní a potom už 
nebude stlačitelná.

Aplikace a injektáž pro MASTERTUBE „YELLOW“  
a MASTERTUBE injektážní hadici

MASTERTUBE systémy injektážních hadic
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Dva systémy se 100% bezpečností

délka role 100 m délka role 100 m

Vnitřní průměr 5 mm
Vnější průměr 10 mm

1. Perforovaná vnitřní plastová hadička
2. Opletení polyetylenem chrání hadici před mechanickým 

namáháním.

Vnitřní průměr 6 mm
Vnější průměr 12 mm

PVC hadice se vstřikovacími  
štěrbinami, které zajišťují stejnoměrné  
vytékání injektážních médií.

6. Injektážní, resp. vstřikovací hadici lze připojit buď přímo na našich upevňovacích pakrech, které se 
montují na bednění, nebo vést přes injektážní konce do krabice k uchycení hadice. Připojení by se mělo 
provést pokud možno kolmo ke stěně. Montážní krabice, resp. upevňovací pakry je nutné umístit tak, 
aby byly později kdykoliv bez problému dosažitelné.

7. Přechod mezi injektážní hadicí a koncem injektáže se provádí pomocí hadicové spojky. Tato hadicová 
spojka musí být zabetonovaná v betonu, aby bylo možné injektážní hadici později profesionálně injek-
tovat.

8. U přechodu z podlahy na stěnu je nutné vést injektážní hadici až přímo do rohu spáry a smyčkou nahoru.

9. Pokud jsou injektážní hadice v místě křížení od sebe vzdáleny ≤5 cm, musí se 8–10 cm jedné z injektáž-
ních hadic v oblasti křížení ovinout lepicí páskou. Tím se zabrání neúmyslnému stlačení druhé injektážní 
hadice.

10. Po vytvrzení betonu, nejdříve však 28 dní po betonáži, je možné spáru komprimovat v krabici k uchyce-
ní hadice pomocí upevňovacího pakru nebo konců injektáže.

11. Leták DBV: Je třeba dodržovat systémy injektážních hadic a bobtnající vložky pro pracovní spáry (le-
den 2010).

MASTERTUBE systémy injektážních hadic
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Hadicová spojka
k prodloužení hadice a spojení zbytků

Krabice k uchycení odvzdušňovací hadičky
pro bezpečné uchování injektážních konců do injektáže

Připněte sponami montážní kra-
bici s otevřenými vstupy

Držák bednění přibijte hřebíky

Vlevo a  vpravo zaveďte od-
vzdušňovací hadičky a  tím 
je plechovka pro betonování  
hotová. 

1

3

2

Injektážní hadice a příslušenství

NEW!  MASTERTUBE svorky těsnicího plechu do spár
pro upevnění injektážních hadiček k těsnicím plechům a těsnicím plechům do spár

Instalační vzdálenost
max. 15 cm

Pomocí MASTERTUBE svorek těsnicího plechu do spár lze MASTERTUBE „YELLOW“ nebo MASTERTUBE 
injektážní hadičky zafixovat k vnější hraně těsnicích plechů a těsnicích plechů do spár.
Je potřeba nejméně 7 ks na metr. Nepřekračujte instalační vzdálenost 15 cm.  
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Poznámky
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Poznámky





MASTERTEC GmbH & Co. KG
Speciální výrobky pro železobetonové konstrukce

Gewerbegebiet Unterhaid
Im Maintal 13 · 96173 Oberhaid, Německo 
Tel. +49 (0) 9503 / 5047-0
Fax +49 (0) 9503 / 5047-20

info@Mastertec.eu 
www.Mastertec.eu
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