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Art.nr. Omschrijving VPE Gewicht

050100 Mastertec EasySeal 1K
Eencomponent 
hogedruk-constructieafdichting 
Emmer 14 kg

Emmer 14 kg
(2 x 7 kg zak)

Pallet 
30 emmers

14,90 kg
emmer

050110 Mastertec EasySeal 1K vlies
Rollengte 100 m 
Rolbreedte 0,3 m

1 stuk 3,80 kg
rol

050120 Mastertec EasySeal 1K speciale wals
breedte 18 cm

Professionele kwaliteit 

1 stuk 0,10 kg
stuk

050130 Mastertec EasySeal 1K beugel

Professionele kwaliteit

1 stuk 0,20 kg
stuk

050140 Mastertec EasySeal 1K rooster
Afmeting 24 x 22 cm 

Professionele kwaliteit

1 stuk 0,05 kg
stuk

050150 Mastertec EasySeal 1K hoekroller

Professionele kwaliteit

1 stuk 0,21 kg
stuk

050160 Mastertec EasySeal 1K professionele kwast
breedte 50 mm 

Professionele kwaliteit

1 stuk 0,12 kg
stuk

050170 Mastertec EasySeal 1K aandrukrol
breedte 15 cm

Professionele kwaliteit

1 stuk 0,19 kg
stuk

Mastertec EasySeal 1K
Oplosmiddel-, water- en bitumenvrije 
ééncomponent-constructieafdichting Techniek pagina 15-20

Met hogedruktest voor de externe, strookvormige afdichting van wanden van prefab-delen.

 Internationale hogedruktest tot 80 m waterkolom bij een scheurbreedte tot 3 mm

 Getest volgens de huidige Duitse WU-richtlijn voor waterondoorlatende betonconstructies

 Algemeen bouwtechnisch certificaat

Dr
ukwatertest

Mastertec EasySeal 1K
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MASTERTUBE
injectieslangsystemen
Injectieslangen Techniek pagina 21-23

Art.nr. Omschrijving VPE Gewicht

030400 MASTERTUBE "YELLOW"
rond, afm.: 6/12 mm
PVC-injectieslang 

1 rol
à 100 m

11,20 kg
rol

030050 MASTERTUBE injectieslang
rond, afm.: 5/10 mm, rood/geel,
met textielmantel

1 rol
à 100 m

10,00 kg
rol

 Zeer hoge drukwatertest

 Injecteerbaar met polyurethaanhars

 Meervoudig injecteerbaar met acrylaat en 
cementsuspensie

 Injectiekringen tot 15 m met polyurethaanhars

 Zeer hoge drukwatertest

 Injecteerbaar met polyurethaanhars

 Meervoudig injecteerbaar met acrylaat

 Injectiekringen tot 15 m met polyurethaanhars

MASTERTUBE-legset
Art.nr. Omschrijving VPE Gewicht

030052 MASTERTUBE-legset
  40 m MASTERTUBE injectieslang
  20 bevestigingspackers
200 kunststof bevestigingsclips type A
100 metalen klemmen met nagel 
  10 slangverbinders
    1 rol filament tape 

1 doos
= 1 set

8,40 kg
set

Art.nr. 030400 Art.nr. 030050

Dr
ukwatertest

MASTERTUBE injectieslangsystemen

Art.nr. 030052

MASTERTUBE-
legset in 
verzenddoos
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Injectieslang en toebehoren
Art.nr. Omschrijving VPE Omverpakking Gewicht

030060 Bevestigingspacker incl. nippel, 
voor vastzetten van de injectie-
slang aan de bekisting,
kleur packer: zwart,
10 stoppen rood, 10 stoppen wit,
voor harsinjectie

1 zakje
à 20 st.

doos
25 zakjes

0,50 kg
zakje

030362 Schuimstof voor bevestigingspacker
Diameter 35 mm, 
dikte 20 mm,
zelfklevend,
10 stuks wit,
10 stuks antraciet

1 zakje
à 20 st.

0,05 kg
zakje

030065 Wapeningshouder
voor het vastzetten van de 
bevestigingspacker aan de wapening

1 stuk 0,11 kg
stuk

030075 Kunststof bevestigingsclip type A
om in het verse beton of in boorgaten 
Ø 8 mm te drukken, 
bevestiging om de 15 cm

1 zakje
à 100 st.

zak
25 zakjes

0,29 kg
zakje

030070 Kunststof bevestigingsclip type B
om in het verse beton of in boorgaten 
Ø 8 mm te drukken, 
bevestiging om de 15 cm

1 zakje
à 100 st.

zak
25 zakjes

0,29 kg
zakje

030080 Metalen klem met  
voorgemonteerde nagel
voor alle gangbare nagelpistolen,
voor schieten en nagelen,
bevestiging om de 15 cm

1 doos 
à 100 st.

1,80 kg
doos

030081 Metalen klem zonder nagel 1 doos 
à 100 st.

1,40 kg
doos

030083 Nagelplug  5 x 40 mm
boorgat Ø 5 mm

1 doos 
à 200 st.

0,60 kg
doos

030072 Bevestigingsnetten 
voor MASTERTUBE
doos 25 m 
(25 netten van 1 m)

1 doos 1,80 kg
doos

030082 MASTERTUBE 
kimplaatklemmen

Techniek pagina 24

1 zakje 
à 100 st.

0,60 kg
zakje

Injectieslangen & toebehoren

NEW!
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Injectieslang en toebehoren
Art.nr. Omschrijving VPE Gewicht

030100 Slangverbinder
voor slangverlenging en verbinding van 
reststukken

Techniek pagina 24

1 zakje
à 10 stuks

0,04 kg
zakje

030102
030104

Ontluchtingsslang
Textielslang
blauw-transparant rond afm. 5/11 mm
rood-transparant  rond afm. 5/11 mm

1 rol
à 50 m

4,85 kg
4,85 kg

rol

Injectiemodules
incl. afsluitstop en slangverbinder,  
lengte 50 cm

030112 blauw-transparant rond 5/11 mm 1 zakje 
à 10 stuks

0,50 kg
VPE

030114 rood-transparant  rond 5/11 mm 1 zakje 
à 10 stuks

0,50 kg
VPE

030096 Afsluitstoppen
voor injectiemodules en ontluchtingsslang

1 zakje
à 20 stuks

0,006 kg
zakje

030101 Slangtule
voor inlijmen met secondelijm

1 zakje
à 20 stuks 

0,02 kg
zakje

030125 Secondelijm
flacon 10 ml

1 zakje
à 10 stuks

0,21 kg
zakje

030350 Beschermdoos voor ontluchtingsslang

Techniek pagina 24

1 zakje
à 10 stuks

0,55 kg
zakje

030120 Krimpmof, lengte 10 cm,
voor vastzetten van verbindingspunten

1 zakje
à 20 stuks

0,04 kg
zakje

030140 Handpomp 500 cm3

voor harsinjectie
1 stuk 1,00 kg

stuk

030150 Gewapende slang, lengte 300 mm
incl. grijpkop

1 stuk 0,09 kg
stuk

Injectieslangen & toebehoren
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Injectieslang en toebehoren
Art.nr. Omschrijving VPE Gewicht

030160 Grijpkop             1 stuk 0,03 kg
stuk

030161 Snelkoppeling 1 stuk 0,10 kg

030165 Manometer 400 bar met T-stuk
incl. aansluitbuis en verloopstuk

1 stuk 0,26 kg
stuk

030155 Reserveafdichting voor handpomp 1 stuk 0,01 kg

030130 Injectiepacker incl. nippel
voor injecteren via ontluchtingsslang of 
injectieslang

1 zakje
à 10 stuks

0,16 kg
zakje

030135 Stalen slangpacker incl. nippel
voor injecteren via ontluchtingsslang of 
injectieslang

1 zakje
à 10 stuks

0,19 kg
zakje

030170 Maatbeker 3 l 1 stuk 0,26 kg
stuk

030090 Filament tape
rolbreedte 25 mm, rollengte 50 m,
om afgesneden stukken slang af te plakken

1 doos 
à 36 rollen

0,17 kg
rol

030355 Tapeind voor bevestigingspacker
lengte 35 mm
Voor de minerale injectie wordt het tapeind 
in de bevestigingspacker geschroefd.

1 zakje
à 10 stuks

0,08 kg
zakje

030063 Nippel extra 1 zakje
à 100 stuks

0,46 kg
zakje

Injectieslangen & toebehoren

NEW!
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PROTECT harssysteem
Injectieharsen, lijmen en 
reinigingsmiddelen voor de injectie van 
injectieslangen en injectiepackers en het 
drukwaterdicht lijmen van stoppen van 
vezelcement. 

PROTECT PUR hars
Polyurethaanhars voor slanginjectie  
en scheurinjectie

CE-markering, laagviskeus en duurzaam elastisch afdichtend; 
verwerkingstijd van ca. 40 min. bij +20 °C;

Art.nr. Omschrijving VPE Omverpakking Gewicht

040015 PROTECT PUR hars 1 l combiblik:
(0,5 l component A +   
 0,5 l component B)

doos
6 blikken

1,30 kg
blik

040018 PROTECT PUR hars 10 l kan:
 (5 l component A +
  5 l component B)

11,50 kg
kan

Verwerking
Alle harsen moeten bij het 
aanmaken goed worden 
gehomogeniseerd.
Voorbeeld PROTECT PUR hars: 

Montageinstructies, technische 
gegevens en informatiebladen 
zijn te vinden op onze website:
www.Mastertec.eu

Harsen en lijmen kunnen 
beneden +5 °C niet worden 
opgestuurd.

Combiblik

1

Mengemmer
Geopende harscomponenten
Menggarde

2

Beide 
componenten 
in de 
mengemmer 
gieten.

3

Beide componenten 
op gemiddeld toerental 
homogeniseren.

4

PROTECT schuimhars
Snelschuimende schuimhars op polyurethaanbasis
Stopt direct de watertoevoer; snel opschuimen met hoge volumetoename; 
reactietijd bij contact met water ca. 15 seconden;

Art.nr. Omschrijving VPE Omverpakking Gewicht

040050 PROTECT 
schuimhars

1 l blik doos
6 blikken

1,25 kg
blik

PROTECT harssysteem
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PROTECT BK 2K 
Dr
ukwatertest

 
Bra

ndkeuring

Oplosmiddelvrije betonlijm op epoxyharsbasis
Voor waterondoorlatend lijmen en een vormvaste verbinding van betonnen onderdelen. 
Verwerkingsduur ca. 60 min. bij +20 °C;
Bestendigheden van PROTECT BK in uitgeharde toestand:
verdunde zuren, minerale olie, smeermiddelen en brandstoffen, zout water, afvalwater,  
een groot aantal logen en oplosmiddelen, drinkwatergeschiktheidstest.

Art.nr. Omschrijving VPE Omverpakking Gewicht

040100 PROTECT BK
Voor de drukwaterdichte 
afsluiting van bekistings-
afstandshouders van 
vezelcement.

1 kg combiblik: 
(0,5 kg component A +
 0,5 kg component B)

doos
10 blikken

Pallet
28 dozen

1,20 kg
blik

Getest op dicht-
heid tot 70 m 
waterkolom.
Geschikt voor 
alle bekistings-
afstandshouders 
van vezelcement.

PROTECT EP hars
Epoxyhars voor vormvaste afdichtingen
Vormvast vullen van scheuren en voegen; 
injecteren van injectieslangen; 
geschikt voor een droge en vochtige ondergrond; 
verwerkingsduur ca. 45 min. bij +20 °C;

Art.nr. Omschrijving VPE Omverpakking Gewicht

040020 PROTECT EP hars 1 l combiblik:
(800 ml component A +
 200 ml component B)

doos
6 blikken

1,30 kg
blik

Universele betonlijm 
PROTECT Easy 1K 

Dr
ukwatertest

 
Bra

ndkeuring

Eencomponent-betonlijm op polymeerbasis
Voor het waterondoorlatend lijmen  
van bekistingsafstandshouders van vezelcement. 
Verwerkingsduur ca. 20 min. bij +23 °C; 
Bestand tegen alle soorten gebruikelijk en onbelast grondwater.

Art.nr. Omschrijving VPE Omverpakking Gewicht

040030 PROTECT Easy 1K
in hersluitbare aluminium zak

1 set:
(3 x 800 g aluminium zakje +
1 x verwerkingsbeker +
1 x sluitclip)

doos/10 sets
Pallet

18 dozen

2,54 kg
set

PROTECT Clean
Reinigingsmiddel
Voor de reiniging van polyurethaan- en epoxyhars in niet uitgeharde toestand.

Art.nr. Omschrijving VPE Omverpakking Gewicht

040045 PROTECT Clean 1 blik
1 l

doos
12 blikken

1,10 kg
blik

040040 PROTECT Clean 1 kan
10 l

10,00 kg
kan

Getest op dicht-
heid tot 50 m 
waterkolom.
Geschikt voor 
alle bekistings-
afstandshouders 
van vezelcement.

Universele betonlijm
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Kunststof  
injector

Art.nr. Omschrijving VPE Gewicht

030210 Kunststof injector met terugslagkogel 1 zakje
à 200 stuks

0,09 kg
zakje

030215 Inslagpen 1 stuk 0,07 kg/stuk

Injectiepackers/kleefpackers

Boorgat in hoek van 45°

Kleefpacker
Art.nr. Omschrijving VPE Gewicht

030200 Kleefpacker van kunststof, 
schoteldiameter 5 cm

1 zakje
à 100 stuks

1,75 kg
zakje

Opsluiten van de scheur met PROTECT BK

Eendagspacker

Art.nr.
Eendagspacker

incl. nippel/afmetingen Boor-Ø VPE Gewicht

030188 10/110 mm 10 mm 1 doos à 100 st. 3,80 kg/doos

030189 13/115 mm 14 mm 1 doos à 100 st. 5,20 kg/doos

Packerschacht

De packerschacht kan direct na het injecteren eraf worden geschroefd.

Boorgat 12 mm in hoek van 45°

72 mm

10
 m

m

14
 m

m

Art.nr.
Schroef-injectiepacker
incl. nippel/afmetingen Boor-Ø VPE Gewicht

030185 10/70   mm 10 mm 1 doos à 100 st. 1,90 kg/doos

030187 10/100 mm 10 mm 1 doos à 100 st. 2,70 kg/doos

030183 13/80   mm 14 mm 1 doos à 100 st. 2,90 kg/doos

030180 13/100 mm 14 mm 1 doos à 100 st. 4,60 kg/doos

030181 13/170 mm 14 mm 1 doos à 100 st. 7,00 kg/doos

030182 13/250 mm 14 mm 1 doos à 100 st. 10,50 kg/doos

Injectiepackers & toebehoren
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LIDOL betonlosmiddel

LIDOL betonlosmiddelen zijn universeel te gebruiken 
en kunnen in de hoogbouw worden gebruikt voor alle 
gebruikelijke bekistingstypes.

Bekistingstype

Gebruik van 

LIDOL

Betoplan JA

Magnoplan JA

NOE-vorm JA

Struktoplan JA

Kunststof voorzetbekistingen JA

Houten bekisting geschaafd zuigend JA

Houten bekisting zaagruw zuigend JA

LIDOL betonlosmiddelen zijn milieuvriendelijke en biologisch afbreekbare of gemakkelijk afbreekbare 
ontkistingsoliën. Het voorraadprogramma omvat vaten van 200 liter evenals kannen van 20 l.

Art.nr. Omschrijving VPE Omverpakking Gewicht

040310 LIDOL MULTI
1 kan
20 l

Pallet:
30 kan

18,5 kg
kan

040320 LIDOL MULTI
1 vat 200 l

met geïntegreerde 
vatkraan

Pallet: 
2 vaten

191,0 kg
Vat

040330 LIDOL BIO 
 

1 kan
20 l

Pallet: 
30 kan

18,5 kg
kan

040340 LIDOL BIO 
 

1 vat 200 l
met geïntegreerde 

vatkraan

Pallet: 
2 vaten

191,0 kg
Vat

040350 TECCO 10 l bekistingsoliespuit 
met fijnstraal nozzle

1 stuk
6,2 kg
stuk

Universeel losmiddel
voor alle

gebruikelijke
bekistingstypes

Vat

Universeel losmiddel
voor alle gebruikelijke

bekistingstypes

Biologisch 
snel afbreekbaar

Onderscheiden met
het milieukeurmerk 
'der Blaue Engel' 20 l kan

LIDOL betonlosmiddel
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LIDOL MULTI
LIDOL MULTI is een  
milieuvriendelijk universeel losmiddel

Door het aanbrengen van LIDOL  MULTI op de be-
kisting wordt verhinderd dat bekisting en beton met 
elkaar in aanraking komen.
Zodoende is probleemloos ontkisten mogelijk.

Toepassingen:
 voor alle gebruikelijke bekistingstypes

 bij sierbeton

 bij bekleding van de betonnen oppervlakken met 
pleisterwerk, stucwerk en dergelijke, bijv. be-
hang, verf, keramiek

 zonder extra corrosiebeschermende additieven, 
corrosiebescherming door minerale oliën

Milieu:
 waterbedreigingsklasse WGK 1 = zwak waterbedreigend

 niet identificatieplichtig

 vlampunt > +120 °C

 geurneutraal

Verwerking:
LIDOL MULTI is niet vorstgevoelig en kan bij elk weer zonder problemen worden gebruikt. Het losmiddel 
kan met spuit, kwast of roller worden aangebracht.
De rendabelste verwerking wordt verkregen met de TECCO bekistingsoliespuit.

Bekistingstype Opbrengst 
met 1 liter

LIDOL MULTI

bekistingsplaten ca. 80 m²

geschaafd houten 
oppervlak

 
ca. 40 m²

ruw houten oppervlak ca. 30 m²

LIDOL betonlosmiddel
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LIDOL BIO
LIDOL BIO is een milieuvriendelijk en biologisch  
gemakkelijk afbreekbaar universeel losmiddel
Bijzondere onderscheiding:
LIDOL BIO werd vanwege zijn bijzondere milieuvriendelijkheid 
door de RAL (Duits Instituut voor kwaliteitsborging en marke-
ring) onderscheiden met het milieukeurmerk "Blauwe Engel".

Toepassingen:
 in waterwingebieden en zones met milieuvoorschriften

 voor alle gebruikelijke bekistingstypes

 bij sierbeton

 bij bekleding van de betonnen oppervlakken met pleister-
werk, stucwerk en dergelijke, bijv. behang, verf, keramiek

Milieu:
 waterbedreigingsklasse WGK 1 = zwak waterbedreigend, biologisch gemakkelijk afbreekbaar

 niet identificatieplichtig

 vlampunt > +120 °C

 geurneutraal

Verwerking:
LIDOL  BIO is niet vorstgevoelig en kan bij elk weer 
zonder problemen worden gebruikt. Het losmiddel kan 
met spuit, kwast of roller worden aangebracht. De ren-
dabelste verwerking wordt verkregen met de TECCO 
bekistingsoliespuit.

Bekistingstype
Opbrengst met

1 liter LIDOL BIO

bekistingsplaten ca. 75 m²

geschaafd houten 
oppervlak

 
ca. 35 m²

ruw houten oppervlak ca. 25 m²

TECCO 10 L
Bekistingsoliespuit met fijnfilter voor rendabel aanbrengen van betonlosmiddelen.

Opbouw:
 stalen reservoir met polyestercoating

 spiraalslang 2,5 m met veiligheidsvergrendeling

 breedstraalsproeier met fijnfilter

 kijkglas voor niveaucontrole

 oliebestendige afdichtingen

 geïntegreerd onderdelenvak met reserveafdichtingen en O-ringen

LIDOL betonlosmiddel
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Mastertec EasySeal 1K
Oplosmiddel-, water- en  
bitumenvrije ééncomponent-constructieafdichting

Productbeschrijving 
Mastertec EasySeal 1K is een van de modernste en meest effectieve buitenafdichtingen voor waterondoor-
latende constructies. De basis van het product zijn gemodificeerde polymeren die op veel ondergronden 
een extreem hoge kleefkracht hebben en derhalve de voorwaarde voor een hogedrukafdichting zijn. De 
toepassing is heel eenvoudig, snel en goedkoop.

Producteigenschappen 
 Gemodificeerd ééncomponent polymeer

 Kleur grijs

 Oplosmiddel-, water- en bitumenvrij

 Neutrale geur

 Zeer lage emissie

 Waterbedreigingsklasse WGK 1 – slechts zwak 
waterbedreigend

 Kunnen 12 maanden vorstvrij worden bewaard

 Bij verzending tegen vorst beschermen

Technische gegevens 
Keuring: Maximale druk  

80 m waterkolom

Certificaat: Algemeen bouwtechnisch 
certificaat

Scheurbreedte: tot 3 mm

Verwerkings- 
temperatuur: 0 °C tot +35 °C

Constructiedeel-
temperatuur: min. +2 °C

Warmte-
bestendigheid: tot +70 °C

Regendicht: direct bij +20 °C 
Bij lagere temperaturen na ongeveer 3 uur

Volledig droog: na ongeveer 24 uur bij +20 °C en 50 % relatieve luchtvochtigheid 
Bij lagere temperaturen en lagere luchtvochtigheid kan de uithardingstijd langer 
zijn.

Verbruik: ca. 1,20 kg/m bij twee lagen en een ca. 32 cm brede afdichting, laagdikte per laag 
ca. 1,2 mm

Dr
ukwatertest

Mastertec EasySeal 1K
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Keuringen en bestendigheden

Hier ziet u het teststuk na de eerste test met een 
voegbreedte van 1 mm. Door het inslaan van de wig-
gen wordt de voeg tot 3 mm verbreed.

Teststuk met tot 3 mm verbrede voeg. Na het 
verbreden van de voeg werd het drukstuk ge-
monteerd en met 8 bar onder druk gezet.

 Testdruk 80 m waterkolom

 Scheurbreedte 3 mm

 Goede UV-bestendigheid

 Zeer goede alkaliteitsbestendigheid

 Bestand tegen bitumen: Kan op bitumen of met kunst-
stof gemodificeerde dikke coating worden aangebracht. 
Controleer het draagvermogen van de ondergrond.

 Bestand tegen gebruikelijke beton aantastende 
vloeistoffen

 Weerbestendig

 Er kan isolatiemateriaal op worden aangebracht (bevestiging met lijm voor isolatiemateriaal)

 Vóór het vullen dient de buitenste afdichting tegen mechanische schade te worden beschermd.

Onder de volgende omstandigheden kan er een pleister voor stenen randen (onderkant van 
muur) op de Mastertec EasySeal 1K worden aangebracht:

 Overgangsbereik: 15-20 cm boven en onder 
de grondrand

 Deze 30-40  cm moet worden voorzien van 
een dunne laag Mastertec EasySeal  1K en 
over het gehele oppervlak met kwartszand 
worden besprenkeld.

 Er kan tegellijm worden gebruikt als primer/
gipsdrager; aanbrengen met een lijmkam 
met 6-8 mm vertanding.

 Het pleister voor stenen randen moet met 
een geschikt weefsel worden versterkt om 
scheuren in het overgangsgebied te 
verminderen.

Mastertec EasySeal 1K
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Verwerking Mastertec EasySeal 1K

 Kan direct uit de emmer zonder te mengen op 
schone oppervlakken worden verwerkt

 Kan met kwast en roller worden aangebracht

 Hecht ook op enigszins vochtige ondergrond

 Opbouw: 
a) Eerste laag met Mastertec EasySeal 1K 
b) Invoegen van het Mastertec EasySeal 1K  
 vlies 
c) Deklaag met Mastertec EasySeal 1K 
 na ca. 2-3 uur

 De bouwplaats kan meestal in één dag 
worden voltooid. U hoeft niet nog een keer 
terug te komen.

Voorbereiden van de voeg en het vlies

De naadvoegen van de constructiedelen worden geplamuurd en het oppervlak wordt schoongemaakt voor 
de coating van losse delen.

De voeg wordt op een breedte van ca. 32 cm gecoat.
Het vlies kan op de gewenste lengte worden gesneden.

1 2

3 4

Mastertec EasySeal 1K
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Coatingwerkzaamheden

Open de zakken en doe de coating in de emmer. Breng de eerste coatinglaag aan.
Laagdikte ca. 1,2 mm
Verbruik ca. 0,6 kg per meter/voeg

Voor de holle hoeklassen of andere plaatsen ge-
bruikt u de kwast of de hoekroller. 

Gebruik de aandrukrol om het vlies over het volle-
dige oppervlak in de coating te rollen.
Met deze handeling kan de tweede laag, afhanke-
lijk van de temperatuur en vochtigheid, na onge-
veer 2 tot 3 uur worden aangebracht.

Lijn het vlies uit en druk het zachtjes aan.

Breng de tweede coatinglaag aan.
Laagdikte ca. 1,2 mm
Verbruik ca. 0,6 kg per meter/voeg
Het randgebied van het vlies moet volledig bedekt 
zijn.

1 2

3 4

5 6

Mastertec EasySeal 1K
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Inbouw Mastertec EasySeal 1K

Mastertec EasySeal 1K

Voeg 1

Vloer/wand-aansluiting zonder 
holle hoeklas

Mastertec EasySeal 1K

Voeg 2

Vloer/wand-aansluiting met 
brede holle hoeklas

Mastertec EasySeal 1K

Voeg 3

Vloer/wand-aansluiting met 
smalle holle hoeklas

32 cm

32 cm

32 cm

32 cm

Hoekvorming

Hoekvorming

Hoekvorming

Overlappingsnaad

Overlappingsnaad

Overlappingsnaad

Naadvoeg geplamuurd

Naadvoeg geplamuurd

Naadvoeg geplamuurd

Opslagvoeg
geplamuurd

Opslagvoeg
geplamuurd

Opslagvoeg
geplamuurd

16 cm
16 cm

16 cm

8 cm
8 cm

Elke overlappingsnaad moet worden uitgevoerd met een overlappingslengte van de vliesbanen van ten 
minste 10 cm. Bij het kruisen van verbindingen (T- of kruisnaad) moeten eerst de verticale naadvoegen 
worden afgedicht. De afdichting van de horizontale opslagvoegen bedekt dan het overlappingsbereik van 
de naadvoegen.

1

2

3

Mastertec EasySeal 1K
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Op de bouwplaats

Afgedichte  
opslag- en naadvoegen

Afgedichte  
opslagvoeg

Mastertec EasySeal 1K
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Met de injectieslangen MASTERTUBE 
"YELLOW" en MASTERTUBE worden 
werkvoegen waterondoorlatend gevormd.
De slangprofielen garanderen door vorm 
en structuur een zeer betrouwbaar en 
gelijkmatig vullen van de krimpspleten en 
beschadigde plekken.

MASTERTUBE
"YELLOW"

MASTERTUBE
injectieslang

Zeer hoge waterdruktesten 50 m waterkolom 50 m waterkolom

Injecteerbaar met polyurethaanhars getest getest

Meervoudig injecteerbaar met acrylaat getest getest

Meervoudig injecteerbaar met cementsuspensie getest –

Extra 15 m kring 
met polyurethaanhars

getest getest

Gelijkmatig uitstromen van het injectiemateriaal getest getest

Geen versintering bij het betonneren getest getest

Geschikt voor waterovergangszones getest getest

Weersonafhankelijke montage -10 °C tot 60 °C -10 °C tot 60 °C

Zeer eenvoudige montage al meer dan 10 jaar op 
de bouwplaatsen

al meer dan 20 jaar op 
de bouwplaatsen

Toebehoren omvangrijk systeem omvangrijk systeem

MASTERTUBE injectieslangsystemen

MASTERTUBE
injectieslangsystemen

Dr
ukwatertest
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1. Oppervlak voor het leggen van de injectieslang van losse vervuilingen ontdoen. Te grote oneffenheden, 
bijv. holle plekken, vakkundig en vormvast egaliseren.

2. Injectiesegmenten plannen, maximale lengte incl. injectiemodules ≤ 15 m, slang met een geschikt snij-
gereedschap inkorten. Bij gebruik van de MASTERTUBE injectieslang moet vóór het inkorten de om-
vlechting met een filament tape worden afgeplakt, om uiteenvallen van het textiel te verhinderen. Voor 
het inkorten wordt dan in het midden op de filament tape gesneden.

3. De slang kan met bevestigingsclips worden bevestigd, die in het verse beton worden gestoken. De 
slang wordt na het uitharden van het beton eronder geklemd. De bevestiging op een vast oppervlak kan 
m.b.v. metalen klemmen of bevestigingsnetten plaatsvinden, die met nagels worden bevestigd. De af-
stand tussen de bevestigingsclips of metalen klemmen mag niet meer dan 15 cm bedragen. Zodoende 
is gewaarborgd dat de slang een doorlopend contact heeft met de werkvoeg. De slang mag nergens 
beginnen te drijven of hol liggen.

4. De afstand van omringende wapeningsstaven moet min. 5 cm bedragen. Er moet min. 10 cm afstand 
van de rand worden gehouden. De minimale buigradius bedraagt 5 cm.

5. Op elkaar volgende injectiekringen moeten elkaar minimaal 10 cm overlappen, zodat een doorlopende 
injectie van de voeg is gewaarborgd. De afstand tussen parallel naast elkaar lopende injectieslangen 
moet minimaal 5 cm bedragen. Anders kan het gebeuren dat bij het injecteren van een slang de andere 
ook wordt gevuld en vervolgens zelf niet meer kan worden geïnjecteerd.

Montage en injectie voor MASTERTUBE "YELLOW"  
en MASTERTUBE injectieslang

MASTERTUBE injectieslangsystemen
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Twee systemen met 100 % zekerheid

Rollengte 100 m Rollengte 100 m

Binnendiameter 5 mm
Buitendiameter 10 mm

1. Geperforeerde inwendige kunststof slang
2. De omvlechting van polyethyleen beschermt de slang tegen 

mechanische belasting.

Binnendiameter 6 mm
Buitendiameter 12 mm

PVC-slang met injectiesleuven  
die een gelijkmatig uitstromen  
van de injectiemedia garanderen.

6. De injectieslang kan ofwel direct op onze bevestigingspackers, die op de bekisting worden gemon-
teerd, worden aangesloten of via injectiemodules in een beschermdoos worden geleid. De aansluiting 
moet indien mogelijk in een rechte hoek t.o.v. de wand plaatsvinden. De beschermdozen of beves-
tigingspackers moeten zodanig worden aangebracht dat ze later op elk moment zonder problemen 
bereikbaar zijn.

7. De overgang tussen injectieslang en injectiemodule gebeurt m.b.v. een slangverbinder. Deze slangver-
binder moet in het beton zijn ingebetonneerd, om de injectieslang later vakkundig te kunnen injecteren.

8. Bij de overgang van de vloer naar een wand moet de injectieslang tot direct in de voeghoek worden 
geleid en via een lus naar boven worden geleid.

9. Bij elkaar, op een afstand ≤ 5 cm, kruisende injectieslangen moet een van de injectieslangen in het 
bereik van de kruising over een lengte van 8-10 cm met plakband worden omwikkeld. Dit voorkomt 
abusievelijk injecteren van de andere injectieslang.

10. Na het uitharden van het beton, op zijn vroegst 28 dagen nar de betonnering, kan de voeg via de be-
vestigingspackers of injectiemodules in de beschermdoos worden geïnjecteerd.

11. De brochure van de Duitse betonvereniging DBV over injectieslangsystemen en voeringen met zwel-
vermogen voor werkvoegen ("Injektionsschlauchsysteme und quellfähige Einlagen für Arbeitsfugen", 
januari 2010) moet in acht worden genomen.

MASTERTUBE injectieslangsystemen
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Slangverbinder
voor slangverlenging en verbinding van reststukken

Beschermdoos voor ontluchtingsslang
voor veilig opbergen van de injectiemodules tot het injecteren

De beschermdoos met geopen-
de ingangen met clips vastma-
ken

De bekistingshouder met na-
gels bevestigen

Links en rechts de ontluchtings-
slangen inbrengen en dan is de 
doos klaar voor de betonnering. 

1

3

2

Injectieslangen & toebehoren

NEW!  MASTERTUBE kimplaatklem
voor bevestiging van de injectieslangen aan waterkeer- en kimplaten

Legafstand
max. 15 cm

Met de MASTERTUBE kimplaatklem kunnen de injectieslangen MASTERTUBE "YELLOW" of  
MASTERTUBE aan de buitenkant van waterkeer- en kimplaten worden bevestigd.
Minimaal 7 stuks per meter zijn nodig. De legafstand mag niet groter zijn dan 15 cm.  
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Aantekeningen
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Aantekeningen
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