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WĘŻE INIEKCYJNE 
CHEMIA BUDOWLANA

LIDOL Środek antyadhezyjny do 
betonu

w wersji MULTI lub BIO
Strona 12 – 14

Strona 5 – 8

MASTERTUBE
Yellow

MASTERTUBE
Wąż iniekcyjny

Mastertec EasySeal 1K
Strona 4

PROTECT System żywic
+ Uniwersalne kleje do betonu

+ Pakery iniekcyjne
Strona 9 – 11

Węże iniekcyjne 
i akcesoria
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Nr art. Opis Jedn. opak. Waga

050100 Mastertec EasySeal 1K
Jednoskładnikowy 
wysokociśnieniowy materiał 
uszczelniający 
Wiadro 14 kg

Wiadro 14 kg
(2 x worek 7 kg)

Paleta 
30 wiader

14,90 kg
wiadro

050110 Mastertec EasySeal 1K Włóknina
Długość rolki 100 m 
Szerokość rolki 0,3 m

1 szt. 3,80 kg
rolka

050120 Mastertec EasySeal 1K Wałek specjalny
Szerokość 18 cm

Profesjonalna jakość

1 szt. 0,10 kg
szt.

050130 Mastertec EasySeal 1K Rączka do wałka

Profesjonalna jakość

1 szt. 0,20 kg
szt.

050140 Mastertec EasySeal 1K Kratka do 
odciskania
Rozmiar 24 x 22 cm 

Profesjonalna jakość

1 szt. 0,05 kg
szt.

050150 Mastertec EasySeal 1K Wałek kątowy

Profesjonalna jakość

1 szt. 0,21 kg
szt.

050160 Mastertec EasySeal 1K Pędzel 
profesjonalny
Szerokość 50 mm 

Profesjonalna jakość

1 szt. 0,12 kg
szt.

050170 Mastertec EasySeal 1K Wałek dociskowy
Szerokość 15 cm

Profesjonalna jakość

1 szt. 0,19 kg
szt.

Mastertec EasySeal 1K Po
tw

ier
dzona wodoszczelność

Jednoskładnikowy, bezrozpuszczalnikowy, bezwodny 
i niebitumiczny materiał uszczelniający Informacje techniczne s. 15 – 20

Atest odporności na wysokie ciśnienie dla zewnętrznego, pasmowego uszczelnienia ścian z elementów 
prefabrykowanych.

 Międzynarodowy atest odporności na wysokie ciśnienie do 80 m słupa wody przy szerokości 
szczeliny do 3 mm

Przebadany zgodnie z niemiecką dyrektywą dot. konstrukcji z betonu wodoszczelnego w aktualnym brzmieniu

 Ogólne świadectwo kontroli nadzoru budowlanego

Mastertec EasySeal 1K
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MASTERTUBE Po
tw

ier
dzona wodoszczelność

Systemy węży iniekcyjnych
Węże iniekcyjne Informacje techniczne s. 21 – 23

Nr art. Opis Jedn. opak. Waga

030400 MASTERTUBE „YELLOW”
okrągły, rozm.: 6/12 mm
wąż iniekcyjny PVC 

1 rolka
po 100 m

11,20 kg
rolka

030050 MASTERTUBE Wąż iniekcyjny
okrągły, rozm.: 5/10 mm, czerwono-żółty,
z oplotem tekstylnym,

1 rolka
po 100 m

10,00 kg
rolka

 Wysoki stopień ochrony przed wodą pod 
ciśnieniem

 Możliwość iniekcji żywicą poliuretanową

 Możliwość wielokrotnych iniekcji akrylem 
i zawiesiną cementową

 Obwody iniekcyjne do 15 m do iniekcji żywicą 
poliuretanową

 Wysoki stopień ochrony przed wodą pod 
ciśnieniem

 Możliwość iniekcji żywicą poliuretanową

 Możliwość wielokrotnych iniekcji akrylem

 Obwody iniekcyjne do 15 m do iniekcji żywicą 
poliuretanową

MASTERTUBE Zestaw instalacyjny
Nr art. Opis Jedn. opak. Waga

030052 MASTERTUBE Zestaw instalacyjny
  MASTERTUBE Wąż iniekcyjny 40 m
  20 pakerów mocujących
200 klipsów mocujących z tworzywa sztucznego, typ A
100 metalowych obejm z kołkiem 
  10 łączników do węży
    1 rolka taśmy filamentowej 

1 karton
= 1 zestaw

8,40 kg
zestaw

Nr art. 030400 Nr art. 030050

MASTERTUBE Systemy węży iniekcyjnych

Nr art. 030052

MASTERTUBE 
Zestaw 
instalacyjny 
w kartonie 
wysyłkowym
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Węże iniekcyjne i akcesoria

Nr art. Opis Jedn. opak.
Opakowanie 
zewnętrzne Waga

030060 Paker iniekcyjny zaw. złączkę, 
do mocowania węża iniekcyjnego
do zbrojenia,
kolor pakera: czarny,
10 korków czerwonych, 
10 korków białych,
do iniekcji żywic

1 worek
po 20 szt.

karton
25 worków

0,50 kg
worek

030362 Pianka do pakerów mocujących
Średnica 35 mm, 
grubość 20 mm,
samoprzylepna,
biała 10 szt.,
antracyt 10 szt.

1 worek
po 20 szt.

0,05 kg
worek

030065 Uchwyt zbrojeniowy
do mocowania pakera mocującego do 
zbrojenia

1 szt. 0,11 kg
szt.

030075 Klips mocujący z tworzywa 
sztucznego, typ A
wciskany do betonu świeżego lub 
otworów Ø 8 mm, 
mocowanie co 15 cm

1 worek
po 100 szt.

Worek zbiorczy
25 worków

0,29 kg
worek

030070 Klips mocujący z tworzywa 
sztucznego, typ B
wciskany do betonu świeżego lub 
otworów Ø 8 mm, 
mocowanie co 15 cm

1 worek
po 100 szt.

Worek zbiorczy
25 worków

0,29 kg
worek

030080 Obejma metalowa z zamontowanym 
gwoździem
do wszystkich typowych pistoletów,
do wstrzeliwania i wbijania,
mocowanie co 15 cm

1 karton 
po 100 szt.

1,80 kg
karton

030081 Obejma metalowa bez gwoździa 1 karton 
po 100 szt.

1,40 kg
karton

030083 Kołek z gwoździem 5 x 40 mm
otwór Ø 5 mm

1 karton 
po 200 szt.

0,60 kg
karton

030072 Siatka mocująca 
do MASTERTUBE
karton 25 m 
(25 siatek po 1 m)

1 karton 1,80 kg
karton

030082 MASTERTUBE 
Klamra do blachy szczelinowej

Informacje techniczne s. 24

1 worek 
po 100 szt.

0,60 kg
worek

Węże iniekcyjne i akcesoria

NEW!
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Węże iniekcyjne i akcesoria
Nr art. Opis Jedn. opak. Waga

030100 Łącznik do węży
do przedłużania węży i łączenia pozostałych 
fragmentów

Informacje techniczne s. 24

1 worek
po 10 szt.

0,04 kg
worek

030102
030104

Wąż odpowietrzający
Wąż w oplocie tekstylnym
niebieski transparentny, okrągły, rozm. 5/11 mm
czerwony transparentny, okrągły, rozm. 5/11 mm

1 rolka
po 50 m

4,85 kg
4,85 kg

rolka

Końcówki iniekcyjne
zaw. korki zamykające i łączniki do węży, 
długość 50 cm

030112 niebieski transparentny, okrągły, rozm. 5/11 mm 1 worek 
po 10 szt.

0,50 kg
jedn. opak.

030114 czerwony transparentny, okrągły, rozm. 5/11 mm 1 worek 
po 10 szt.

0,50 kg
jedn. opak.

030096 Korek zamykający
do końcówek iniekcyjnych i węża 
odpowietrzającego

1 worek
po 20 szt.

0,006 kg
worek

030101 Osłona węża
do przyklejenia klejem błyskawicznym

1 worek
po 20 szt. 

0,02 kg
worek

030125 Klej błyskawiczny
Butelka 10 ml

1 worek
po 10 szt.

0,21 kg
worek

030350 Puszka na wąż odpowietrzający

Informacje techniczne s. 24

1 worek
po 10 szt.

0,55 kg
worek

030120 Mufa kurczliwa, długość 10 cm,
do zabezpieczania łączeń

1 worek
po 20 szt.

0,04 kg
worek

030140 Prasa dźwigniowa ręczna 500 cm3

do iniekcji żywic
1 szt. 1,00 kg

szt.

030150 Wąż zbrojony dł. 300 mm
zaw. złączkę

1 szt. 0,09 kg
szt.

Węże iniekcyjne i akcesoria
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Węże iniekcyjne i akcesoria
Nr art. Opis Jedn. opak. Waga

030160 Złączka             1 szt. 0,03 kg
szt.

030161 Szybkozłączka 1 szt. 0,10 kg

030165 Manometr 400 bar z kształtką teową
zaw. rurkę przyłączeniową i kształtkę redukcyjną

1 szt. 0,26 kg
szt.

030155 Uszczelka zamienna do prasy dźwigniowej 
ręcznej

1 szt. 0,01 kg

030130 Paker iniekcyjny, zaw. złączkę
do iniekcji poprzez wąż odpowietrzający lub 
iniekcyjny

1 worek
po 10 szt.

0,16 kg
worek

030135 Paker stalowy, zaw. złączkę
do iniekcji poprzez wąż odpowietrzający lub 
iniekcyjny

1 worek
po 10 szt.

0,19 kg
worek

030170 Miarka 3 l 1 szt. 0,26 kg
szt.

030090 Taśma filamentowa
Szerokość rolki 25 mm, długość rolki 50 m,
do oklejania nacięć węży

1 karton 
36 rolek

0,17 kg
rolka

030355 Gwint łączeniowy do pakerów mocujących
Długość 35 mm
W celu iniekcji mineralnej gwint łączeniowy
zostaje wkręcony do pakera mocującego.

1 worek
po 10 szt.

0,08 kg
worek

030063 Złączka extra 1 worek
po 100 szt.

0,46 kg
worek

Węże iniekcyjne i akcesoria

NEW!
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PROTECT System żywic
Żywice iniekcyjne, kleje i środki 
czyszczące do iniekcji przez węże 
iniekcyjne i pakery iniekcyjne oraz 
wodoszczelnego klejenia korków 
z cementu włóknistego.

PROTECT PUR Żywica
Żywica poliuretanowa do iniekcji za pomocą węża 
oraz iniekcji szczelin

Oznaczenie CE; niska lepkość i trwałe elastyczne uszczelnienie;
czas obróbki ok. 40 min. w temp. +20°C;

Nr art. Opis Jedn. opak. Opakowanie zewnętrzne Waga

040015 PROTECT PUR Żywica Puszka łączona 1 l:
(0,5 l składnika A +   
 0,5 l składnika B)

Karton
6 puszek

1,30 kg
puszka

040018 PROTECT PUR Żywica Pojemnik 10 l:
 (5 l składnika A +
  5 l składnika B)

11,50 kg
pojemnik

Zastosowanie
Wszystkie żywice muszą zostać 
wymieszane do uzyskania 
jednorodnej konsystencji.
Przykład: PROTECT PUR Żywica:

Instrukcje montażu, 
dane techniczne i karty 
charakterystyki można 
są dostępne na stronie 
internetowej:
www.Mastertec.eu

Wysyłka żywic i klejów nie jest 
możliwa przy temperaturze 
poniżej +5°C.

Puszka łączona

1

Wiadro do mieszania
Otwarte składniki żywicy
Mieszadło

2

Umieścić 
oba składniki 
w wiadrze.

3

Rozmieszać mieszadłem 
o średniej prędkości 
do uzyskania jednorodnej 
konsystencji.

4

PROTECT Żywica piankowa
Szybkopieniąca żywica piankowa na bazie poliuretanu
Natychmiast zatrzymuje przepływ wody; szybkie spienianie i wysoki przyrost objętości;
czas reakcji przy kontakcie z wodą wynosi ok. 15 sekund;

Nr art. Opis Jedn. opak. Opakowanie zewnętrzne Waga

040050 Żywica piankowa 
PROTECT

Puszka 1 l Karton
6 puszek

1,25 kg
puszka

PROTECT System żywic
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PROTECT BK 2K Po
tw

ier
dzona wodoszczelność Po

tw
ier

dzo
na ognioodporność

Bezrozpuszczalnikowy klej do betonu na bazie żywicy epoksydowej
do wodoszczelnego sklejania i zamkniętego siłowo łączenia elementów betonowych; 
Czas obróbki ok. 60 min. w temp. +20°C;
Odporność PROTECT BK po utwardzeniu:
Rozcieńczone kwasy, olej mineralny, środki smarne i paliwa, woda słona, ścieki, 
szereg ługów i rozpuszczalników, dopuszczenie do kontaktu z wodą pitną.

Nr art. Opis Jedn. opak. Opakowanie zewnętrzne Waga

040100 PROTECT BK
do wodoszczelnego zamykania 
przepustów murowych 
z cementu włóknistego.

Puszka łączona 1 kg: 
(0,5 kg składnika A +
 0,5 kg składnika B)

Karton
10 puszek

Paleta
28 kartonów

1,20 kg
puszka

Potwierdzona 
wodoszczelność 
do 70 m słupa 
wody.
Odpowiedni do 
wszystkich prze-
pustów muro-
wych z cementu 
włóknistego.

PROTECT EP Żywica
Żywica epoksydowa do uszczelnień zamkniętych siłowo
Zamknięte siłowo wypełnianie pęknięć i szczelin;
iniekcja przez węże iniekcyjne;
nadaje się do stosowania na suchym i wilgotnym podłożu;
czas obróbki ok. 45 min. w temp. +20°C;

Nr art. Opis Jedn. opak. Opakowanie zewnętrzne Waga

040020 PROTECT EP Żywica Puszka łączona 1 l:
(800 ml składnika A +
 200 ml składnika B)

Karton
6 puszek

1,30 kg
puszka

Uniwersalne kleje do betonu
PROTECT Easy 1K Po

tw
ier

dzona wodoszczelność Po
tw

ier
dzo

na ognioodporność

Jednoskładnikowy klej do betonu na bazie polimerów
Do wodoszczelnego sklejania przepustów murowych z cementu 
włóknistego. 
Czas obróbki ok. 20 min. w temp. +23°C;
Odporny na działanie wszystkich typowych 
i niezanieczyszczonych wód gruntowych.

Nr art. Opis Jedn. opak. Opakowanie zewnętrzne Waga

040030 PROTECT Easy 1K
w worku aluminiowym do 
wielokrotnego zamykania

1 zestaw:
(3 x worek aluminiowy 800 g +
1 x kubek na klej +
1 x klips zamykający)

Karton / 10 zestawów
Paleta

18 kartonów

2,54 kg
zestaw

PROTECT Clean
Środek czyszczący
Do czyszczenia nieutwardzonych zanieczyszczeń z żywicy poliuretanowej i epoksydowej.

Nr art. Opis Jedn. opak. Opakowanie zewnętrzne Waga

040045 PROTECT Clean 1 puszka
1 l

Karton
12 puszek

1,10 kg
puszka

040040 PROTECT Clean 1 puszka
10 l

10,00 kg
puszka

Potwierdzona 
wodoszczelność 
do 50 m słupa 
wody.
Odpowiedni do 
wszystkich prze-
pustów muro-
wych z cementu 
włóknistego.

Uniwersalne kleje do betonu
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Iniektor z tworzy-
wa sztucznego

Nr art. Opis Jedn. opak. Waga

030210 Iniektor z tworzywa sztucznego 
z kulowym zaworem zwrotnym

1 worek
po 200 szt.

0,09 kg
worek

030215 Wbijak 1 szt. 0,07 kg/szt.

Pakery iniekcyjne / Pakery samoprzylepne

Otwór nawiercony pod kątem 45°

Paker 
samoprzylepny

Nr art. Opis Jedn. opak. Waga

030200 Paker samoprzylepny z tworzywa sztucznego,
średnica talerza 5 cm

1 worek
po 100 szt.

1,75 kg
worek

Wypełnianie pęknięcia klejem PROTECT BK

Pakery jednodniowe

Nr art.
Pakery jednodniowe

zaw. złączkę / wymiary Ø wiertła Jedn. opak. Waga

030188 10/110 mm 10 mm 1 karton po 100 szt. 3,80 kg/karton

030189 13/115 mm 14 mm 1 karton po 100 szt. 5,20 kg/karton

Trzonek pakujący

Trzonek pakujący można odkręcić natychmiast po iniekcji.

Otwór 12 mm nawiercony pod kątem 45°

72 mm

10
 m

m

14
 m

m

Nr art.
Paker iniekcyjny wkręcany

zaw. złączkę / wymiary Ø wiertła Jedn. opak. Waga

030185 10/70 mm 10 mm 1 karton po 100 szt. 1,90 kg/karton

030187 10/100 mm 10 mm 1 karton po 100 szt. 2,70 kg/karton

030183 13/80  mm 14 mm 1 karton po 100 szt. 2,90 kg/karton

030180 13/100 mm 14 mm 1 karton po 100 szt. 4,60 kg/karton

030181 13/170 mm 14 mm 1 karton po 100 szt. 7,00 kg/karton

030182 13/250 mm 14 mm 1 karton po 100 szt. 10,50 kg/karton

Pakery iniekcyjne i akcesoria
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LIDOL
Środek antyadhezyjny do betonu

Środki antyadhezyjne do betonu LIDOL mają uniwersalne 
zastosowanie i  mogą być stosowane w  budownictwie 
nadziemnym do wszystkich popularnych typów szalunku.

Typ szalunku

Zastosowanie 
produktu 

LIDOL

Betoplan TAK

Magnoplan TAK

NOE-Form TAK

Struktoplan TAK

Szalunek z tworzywa sztucznego TAK

Szalunek drewniany heblowany 
chłonny TAK

Szalunek drewniany surowy chłonny TAK

Środki antyadhezyjne do betonu LIDOL to przyjazne dla środowiska oleje do szalunków ulegające 
biodegradacji wzgl. łatwo ulegające biodegradacji. Oferta produktowa obejmuje beczki 200 l i kanistry 20 l.

Nr art. Opis Jedn. opak.
Opakowanie 
zewnętrzne Waga

040310 LIDOL MULTI
1 kanist.

20 l
Paleta:

30 kanist.
18,5 kg
kanister

040320 LIDOL MULTI
1 beczka 200 l

ze zintegrowanym 
kurkiem

Paleta: 
2 beczki

191,0 kg
beczka

040330 LIDOL BIO
1 kanist.

20 l
Paleta: 

30 kanist.
18,5 kg
kanister

040340 LIDOL BIO
1 beczka 200 l

ze zintegrowanym 
kurkiem

Paleta: 
2 beczki

191,0 kg
beczka

040350 TECCO 
Rozpylacz oleju do szalunków 10 l 
z dyszą precyzyjną

1 szt.
6,2 kg

szt.

Uniwersalny środek 
antyadhezyjny
do wszystkich
popularnych

typów szalunków
Beczka

Uniwersalny środek 
antyadhezyjny do 

wszystkich popularnych 
typów szalunków

Biodegradowalny w 
krótkim czasie

Wyróżniony nagrodą 
„Der Blaue Engel” Kanister 20 l

LIDOL Środek antyadhezyjny do betonu
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LIDOL MULTI
LIDOL MULTI to przyjazny dla środowiska, 
uniwersalny środek antyadhezyjny

Zastosowanie środka LIDOL MULTI zapobiega 
stykaniu się szalunku z betonem.
Umożliwia to na późniejsze łatwe rozszalowanie.

Przeznaczenie:
 do wszystkich popularnych typów szalunków

 do betonu licowego

 pokrywanie powierzchni betonowych tynkiem, 
stiukiem lub podobnymi materiałami, np. tapetą, 
farbą, ceramiką

 nie zawiera dodatków antykorozyjnych, ochronę 
antykorozyjną zapewniają oleje mineralne

Środowisko:
 klasa zagrożenia dla wód WGK 1 = słabe zagrożenie dla wód

 nie wymaga oznakowania

 temperatura zapłonu > +120°C

 neutralny zapach

Zastosowanie:
LIDOL MULTI nie jest wrażliwy na ujemne temperatury i może być bezpiecznie stosowany w każdych wa-
runkach pogodowych. Środek może być nanoszony metodą natryskową, pędzlem lub wałkiem.
Najbardziej ekonomiczną aplikację osiąga się za pomocą rozpylacza oleju do szalunków TECCO.

Typ szalunku Wydajność 
1 litra produktu
LIDOL MULTI

Płyty szalunkowe ok. 80 m²

Heblowana powierzch-
nia drewniana ok. 40 m²

Surowa powierzchnia 
drewniana ok. 30 m²

LIDOL Środek antyadhezyjny do betonu
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LIDOL BIO
LIDOL BIO to przyjazny dla środowiska i łatwo ulegający 
biodegradacji uniwersalny środek antyadhezyjny
Szczególne wyróżnienie:
Produkt LIDOL BIO został wyróżniony przez RAL (Deutsches Institut für Gütesicherung 
und Kennzeichnung e.V. – Niemiecki Instytut ds. Zapewnienia Jakości i Oznaczeń) na-
grodą „Der Blaue Engel” dla produktu szczególnie przyjaznego dla środowiska.

Przeznaczenie:
 w obszarach ochrony wód i środowiska

 do wszystkich popularnych typów szalunków

 do betonu licowego

pokrywanie powierzchni betonowych tynkiem, stiukiem lub 
podobnymi materiałami, np. tapetą, farbą, ceramiką

Środowisko:
 klasa zagrożenia dla wód WGK 1 = słabe zagrożenie dla 

wód, łatwo ulega biodegradacji

 nie wymaga oznakowania

 temperatura zapłonu > +120°C

 neutralny zapach

Zastosowanie:
LIDOL BIO nie jest wrażliwy na ujemne temperatury 
i może być bezpiecznie stosowany w każdych warun-
kach pogodowych. Środek może być nanoszony me-
todą natryskową, pędzlem lub wałkiem. Najbardziej 
ekonomiczną aplikację osiąga się za pomocą rozpyla-
cza oleju do szalunków TECCO.

Typ szalunku

Wydajność
1 litra produktu

LIDOL BIO

Płyty szalunkowe ok. 75 m²

Heblowana powierzchnia drewniana ok. 35 m²

Surowa powierzchnia drewniana ok. 25 m²

TECCO 10 l
Rozpylacz oleju do szalunków z fi ltrem drobnocząsteczkowym do ekonomicznej 
aplikacji środków antyadhezyjnych do betonu.

Schemat aplikacji:
 Pojemnik stalowy z powłoką poliestrową

 Wąż spiralny 2,5 m z blokadą bezpieczeństwa

 Rozpylacz szczelinowy z fi ltrem drobnocząsteczkowym

 Wziernik do kontroli poziomu napełnienia

 Uszczelki olejoodporne

 Zintegrowana komora na części zamienne z uszczelkami 
zamiennymi i o-ringami

LIDOL Środek antyadhezyjny do betonu
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Mastertec EasySeal 1K
Jednoskładnikowy, bezrozpuszczalnikowy, bezwodny 
i niebitumiczny materiał uszczelniający

Opis produktu 
Mastertec EasySeal 1K to jeden z najnowocześniejszych i najskuteczniejszych zewnętrznych materiałów uszczel-
niających do konstrukcji wodoszczelnych. Bazę produktu stanowią polimery modyfikowane, wykazujące ponad-
przeciętnie wysoką przyczepność do wielu rodzajów podłoża, co stanowi warunek niezbędny dla skuteczności 
uszczelnienia wysokociśnieniowego. Zastosowanie produktu jest niezwykle proste, szybkie i ekonomiczne.

Właściwości 
 Jednoskładnikowy polimer modyfikowany

 Kolor: szary

 Bezrozpuszczalnikowy, bezwodny i niebitumiczny

 Neutralny zapach

 Bardzo niska emisja

 Klasa zagrożenia dla wód WGK 1 – słabe 
zagrożenie dla wód

 Możliwość składowania przez 12 miesięcy 
w miejscu zabezpieczonym przed mrozem

 W czasie transportu chronić przed mrozem

Dane techniczne 
Testy: Wodoszczelność do 

maks. 80 m słupa wody

Świadectwa kontroli: Ogólne świadectwo kon-
troli nadzoru budowlanego

Szerokość szczeliny: do 3 mm

Temperatura  
stosowania: od 0°C do +35°C

Temperatura elementu 
konstrukcyjnego: min. +2°C

Odporność termiczna: do +70°C

Odporność na deszcz: natychmiast w temp. +20°C 
W niższej temperaturze po ok. 3 godzinach

Czas całkowitego 
schnięcia: po ok. 24 godzinach w temp. +20°C, przy 50% względnej wilgotności powietrza 

W niższej temperaturze i przy niższej wilgotności powietrza czas wiązania może 
się wydłużyć.

Zużycie: Ok. 1,20 kg/m przy dwukrotnej aplikacji na szerokości ok. 32 cm, grubość każ-
dej warstwy ok. 1,2 mm

Po
tw

ier
dzona wodoszczelność

Mastertec EasySeal 1K
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Testy i odporności

Na ilustracji przedstawiono obiekt testowy po pierw-
szym teście ze szczeliną o szerokości 1 mm. Wbicie 
klina poszerza szczelinę do 3 mm.

Próbka ze szczeliną poszerzoną do 3 mm. Po 
poszerzeniu szczeliny zamontowano ciało te-
stowe i poddano je ciśnieniu o wartości 8 bar.

 Ciśnienie testowe 80 m słupa wody

 Szerokość szczeliny 3 mm

 Wysoka odporność na promieniowanie UV

 Bardzo wysoka odporność na działanie alkaliów

 Tolerancja względem bitumu: Może być nanoszony na 
powierzchnie bitumiczne lub powłoki grubowarstwowe 
modyfi kowane polimerami. Należy przestrzegać nośno-
ści podłoża.

 Odporny na typowe ciecze działające agresywnie na 
beton

 Niewrażliwy na czynniki atmosferyczne

 Pozwala na dalsze pokrycie materiałami izolacyjnymi (mocowanie klejem izolacyjnym)

 Przed wypełnieniem należy chronić uszczelnienie zewnętrzne przed uszkodzeniami mechanicznymi.

Mastertec EasySeal 1K może być pokrywany tynkiem cokołowym pod następującymi 
warunkami:

Obszar przejściowy: 15 – 20  cm poniżej 
i powyżej poziomu terenu

Ten łączny obszar 30 – 40 cm należy pokryć 
cienką warstwą Mastertec EasySeal1K oraz 
obsypać na całej powierzchni piaskiem 
kwarcowym.

W roli gruntu zwiększającego przyczepność/
podkładu tynkarskiego można użyć kleju do 
płytek, nanoszonego szpachlą zębatą 
o uzębieniu 6 – 8 mm.

Tynk cokołowy, w celu ograniczenia pęknięć 
w obszarze przejściowym, należy wzmocnić 
odpowiednią siatką.

Mastertec EasySeal 1K
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Zastosowanie Mastertec EasySeal 1K

 Stosowanie bez konieczności mieszania, 
bezpośrednio z wiadra na czystym podłożu

 Możliwość aplikacji pędzlem lub wałkiem

 Przywiera nawet na lekko wilgotnym podłożu

 Schemat aplikacji:
a) Pierwsza warstwa Mastertec EasySeal 1K
b) Położenie włókniny Mastertec EasySeal 1K
c) Wierzchnia warstwa Mastertec EasySeal 1K
 po upływie ok. 2 – 3 godzin

 Zwolnienie placu budowy następuje najczę-
ściej już po jednym dniu. Nie ma konieczności 
ponownych dojazdów.

Przygotowanie szczeliny i włókniny

Szczeliny stykowe elementów konstrukcyjnych zaszpachlować oraz oczyścić powierzchnię z luźnych 
zanieczyszczeń przez nałożeniem materiału.

Szczelinę należy pokryć na szerokości ok. 32 cm.
Włókninę można dociąć do żądanej długości.

1 2

3 4

Mastertec EasySeal 1K
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Wykonanie uszczelnienia

Otworzyć worki i wsypać materiał do wiadra. Nanieść pierwszą warstwę uszczelnienia.
Grubość warstwy ok. 1,2 mm
Zużycie ok. 0,6 kg na metr szczeliny

Do faset oraz innych specyficznych zastosowań 
dostępne są pędzle i wałki kątowe. 

Za pomocą wałka dociskowego wcisnąć całą po-
wierzchnię włókniny do uszczelnienia.
Ten krok umożliwia naniesienie drugiej warstwy, 
w zależności od temperatury i wilgotności powie-
trza, po ok. 2 – 3 godzinach.

Ułożyć włókninę i lekko ją docisnąć.

Nanieść drugą warstwę materiału.
Grubość warstwy ok. 1,2 mm
Zużycie ok. 0,6 kg na metr szczeliny
Brzegi włókniny muszą być całkowicie pokryte 
materiałem.

1 2

3 4

5 6

Mastertec EasySeal 1K
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Aplikacja Mastertec EasySeal 1K

Mastertec EasySeal 1K

Szczelina 1

Łączenie fundamentu ze 
ścianą bez fasety

Mastertec EasySeal 1K

Szczelina 2

Łączenie fundamentu ze 
ścianą z szeroką fasetą

Mastertec EasySeal 1K

Szczelina 3

Łączenie fundamentu ze 
ścianą z wąską fasetą

32 cm

32 cm

32 cm

32 cm

Naroże

Naroże

Naroże

Połączenie na zakładkę

Połączenie na zakładkę

Połączenie na zakładkę

Zaszpachlowana szczelina stykowa

Zaszpachlowana szczelina stykowa

Zaszpachlowana szczelina stykowa

Szczelina 
konstrukcyjna
zaszpachlowana

Szczelina 
konstrukcyjna
zaszpachlowana

Szczelina 
konstrukcyjna
zaszpachlowana

16 cm
16 cm

16 cm

8 cm
8 cm8
cm
cm

cm8 cm
8 cm

Każde połączenie na zakładkę należy wykonać w taki sposób, aby kawałki włókniny zachodziły na siebie 
na odcinku min. 10 cm. W przypadku szczelin krzyżujących się (połączenie teowe lub krzyżowe) należy 
w pierwszej kolejności uszczelnić pionowe szczeliny stykowe. Uszczelnienie poziomych szczelin konstruk-
cyjnych pokrywa wówczas obszar zakładki uszczelnienia szczeliny stykowej.

1

2

3

Mastertec EasySeal 1K
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Na placu budowy

Uszczelnione szczeliny 
konstrukcyjne i stykowe

Uszczelniona szczelina 
konstrukcyjna

Mastertec EasySeal 1K



Informacje techniczne | 21

Węże iniekcyjne MASTERTUBE 
„YELLOW” i MASTERTUBE pozwalają na 
wodoszczelne zabezpieczenie szczelin 
roboczych.
Profi l węża, dzięki swojemu kształtowi 
i strukturze, zapewnia wyjątkowo nieza-
wodne i równomierne wypełnienie szcze-
lin skurczowych i ubytków.

MASTERTUBE
„YELLOW”

MASTERTUBE
Wąż iniekcyjny

Wysoki stopień ochrony przed wodą pod 
ciśnieniem

50 m słupa wody 50 m słupa wody

Możliwość iniekcji żywicą poliuretanową potwierdzone potwierdzone

Możliwość wielokrotnych iniekcji akrylem potwierdzone potwierdzone

Możliwość wielokrotnych iniekcji zawiesiną 
cementową

potwierdzone –

Dodatkowy obwód 15 m 
z żywicą poliuretanową

potwierdzone potwierdzone

Równomierny wypływ materiału iniekcyjnego potwierdzone potwierdzone

Nie ulega spiekaniu podczas betonowania potwierdzone potwierdzone

Nadaje się do stosowania w strefach aktywnej 
wymiany wód

potwierdzone potwierdzone

Możliwość stosowania w każdych warunkach 
pogodowych

od -10°C do 60°C od -10°C do 60°C

Łatwy montaż stosowane na placach 
budowy od ponad 10 lat

stosowane na placach 
budowy od ponad 20 lat

Akcesoria obszerny system obszerny system

MASTERTUBE Systemy węży iniekcyjnych

MASTERTUBE Po
tw

ier
dzona wodoszczelność

Systemy węży iniekcyjnych
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1. Przed montażem węża iniekcyjnego oczyścić powierzchnię z luźnych zanieczyszczeń. Zbyt duże nie-
równości, np. puste przestrzenie, fachowo i mocno wyrównać.

2. Zaplanować poszczególne odcinki iniekcji, maksymalna długość odcinka łącznie z końcówkami iniek-
cyjnymi ≤ 15 m; skrócić wąż za mocą odpowiedniego narzędzia tnącego. W przypadku zastosowania 
węża iniekcyjnego MASTERTUBE, przed skróceniem należy okleić oplot taśmą filamentową, aby zapo-
biec rozpruciu tkaniny. Cięcie wykonywane jest pośrodku taśmy filamentowej.

3. Wąż można przymocować za pomocą klipsów, które należy wetknąć do jeszcze świeżego betonu. Po 
utwardzeniu betonu można zamocować w  nich wąż. Zamocowanie do twardej powierzchni można 
wykonać za pomocą obejm metalowych lub siatek mocujących, które są przytwierdzane do podłoża 
gwoździami. Odstęp pomiędzy klipsami mocującymi wzgl. obejmami metalowymi nie może być więk-
szy niż 15 cm. Gwarantuje to, że wąż będzie stykał się ze szczeliną roboczą na całej długości. Wąż nie 
może unosić się na powierzchnię ani pozostać niepokryty betonem.

4. Odległość od otaczających elementów zbrojenia powinna wynosić min. 5 cm. Należy zachować min. 
10 cm odległość od krawędzi. Minimalny promień gięcia wynosi 5 cm.

5. Kolejne obwody iniekcyjne muszą zachodzić na siebie na min. 10 cm, aby zapewniona była nieprze-
rwana iniekcja do szczeliny. Odstęp pomiędzy wężami iniekcyjnymi biegnącymi równolegle do siebie 
musi wynosić co najmniej 5 cm. W przeciwnym wypadku może się zdarzyć, że podczas iniekcji jednego 
węża nastąpi napełnienie drugiego, przez co iniekcja zawartego w nim materiału nie będzie już możliwa.

Montaż i iniekcja przy użyciu węża iniekcyjnego  
MASTERTUBE „YELLOW” i MASTERTUBE

MASTERTUBE Systemy węży iniekcyjnych
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Dwa systemy zapewniające 100% niezawodność

Długość rolki 100 m Długość rolki 100 m

Średnica wewnętrzna 5 mm
Średnica zewnętrzna 10 mm

1. Perforowany wewnętrzny wąż z tworzywa sztucznego
2. Oplot z polietylenu chroni wąż przed uszkodzeniami 

mechanicznymi.

Średnica wewnętrzna 6 mm
Średnica zewnętrzna 12 mm

Wąż PVC ze szczelinami iniekcyjnymi, 
zapewniającymi równomierny wypływ 
materiałów iniekcyjnych.

6. Wąż iniekcyjny może zostać podłączony bezpośrednio do pakerów mocujących zamontowanych na 
szalunku, bądź wprowadzony do puszki na wąż poprzez końcówki iniekcyjne. Podłączony wąż powi-
nien biec możliwie jak najbardziej prostopadle do ściany. Puszki wzgl. pakery mocujące należy umie-
ścić w taki sposób, aby były one później łatwo dostępne.

7. Wąż iniekcyjny jest łączony z końcówką iniekcyjną za pomocą łącznika do węży. Łącznik do węży musi 
zostać zatopiony w betonie, aby było później możliwe prawidłowe wykonanie iniekcji.

8. Na przejściu fundamentu w ścianę należy poprowadzić wąż iniekcyjny do samego naroża szczeliny, 
a następnie wykonać pętlę i poprowadzić wąż do góry.

9. W przypadku krzyżowania się węży iniekcyjnych, a więc zmniejszenia odległości pomiędzy nimi do 
≤ 5 cm, jeden z węży musi zostać oklejony taśmą samoprzylepną na odcinku 8 – 10 cm w okolicy prze-
cięcia. Zapobiega to przypadkowej iniekcji materiału do drugiego węża iniekcyjnego.

10. Po utwardzeniu betonu, najwcześniej 28 dni po zabetonowaniu, można przeprowadzić iniekcję szcze-
liny poprzez pakery mocujące wzgl. końcówki iniekcyjne w puszce.

11. Należy przestrzegać instrukcji Niemieckiego Związku Branży Betonowej i Techniki Budowlanej (DBV): 
Systemy węży iniekcyjnych i wkłady pęczniejące do szczelin roboczych (styczeń 2010).

MASTERTUBE Systemy węży iniekcyjnych
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Łącznik do węży
do przedłużania węży i łączenia pozostałych fragmentów

Puszka na wąż odpowietrzający
do bezpiecznego przechowywania końcówek iniekcyjnych do czasu iniekcji

Wpiąć puszkę z  otwartymi 
wlotami

Zamocować uchwyt szalunko-
wy za pomocą gwoździ

Wprowadzić węże odpowie-
trzające z lewej i prawej strony, 
puszka jest gotowa do zabeto-
nowania. 

1

3

2

Węże iniekcyjne i akcesoria

NEW! MASTERTUBE Klamra do blachy szczelinowej
do mocowania węży iniekcyjnych do blachy uszczelniającej i szczelinowej

odległość montażu
maks. 15 cm

Klamra do blachy szczelinowej MASTERTUBE umożliwia zamocowane węży iniekcyjnych MASTERTUBE 
„YELLOW” lub MASTERTUBE do zewnętrznej krawędzi blachy uszczelniającej i szczelinowej.
Zużycie min. 7 sztuk na metr. Odległość montażu nie może przekraczać 15 cm.  
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