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Art.nr. Beteckning Förp. Vikt

050100 Mastertec EasySeal 1K
Enkomponents-högtryckstätning 
 
Hink 14 kg

Hink 14 kg
(2 x 7 kg påse)

Pall 
30 hinkar

14,90 kg
hink

050110 Mastertec EasySeal 1K fibermaterial
Rullens längd 100 m 
Rullens bredd 0,3 m

1 st. 3,80 kg
rulle

050120 Mastertec EasySeal 1K specialvals
Bredd 18 cm

Proffskvalitet 

1 st. 0,10 kg
st.

050130 Mastertec EasySeal 1K rollerskaft

Proffskvalitet

1 st. 0,20 kg
st.

050140 Mastertec EasySeal 1K avstrykningsgaller
Dimension 24 x 22 cm 

Proffskvalitet

1 st. 0,05 kg
st.

050150 Mastertec EasySeal 1K hörnroller

Proffskvalitet

1 st. 0,21 kg
st.

050160 Mastertec EasySeal 1K proffspensel
Bredd 50 mm 

Proffskvalitet

1 st. 0,12 kg
st.

050170 Mastertec EasySeal 1K tryckroller
Bredd 15 cm

Proffskvalitet

1 st. 0,19 kg
st.

Mastertec EasySeal 1K Va
tte

ntryc
ksprovning

Enkomponentstätning fri från lösningsmedel,  
vatten och bitumen Teknik sida 15 – 20

Högtrycksprovad för utvändig, vådformad tätning av väggar av prefabkonstruktioner.

 Internationellt högtrycksprovad upp till 80 m vattenpelare vid en sprickbredd på upp till 3 mm

 Testad enligt aktuella riktlinjer för vattentäta betongkonstruktioner

 Allmänt typgodkännandeintyg

Mastertec EasySeal 1K
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MASTERTUBE
injekteringsslangsystem
Injekteringsslangar Teknik sida 21 – 23

Art.nr. Beteckning Förp. Vikt

030400 MASTERTUBE "YELLOW"
Rund, dim.: 6/12 mm
PVC-injekteringsslang 

1 rulle
à 100 m

11,20 kg
rulle

030050 MASTERTUBE injekteringsslang
Rund, dim.: 5/10 mm, röd/gul,
med vävmantel

1 rulle
à 100 m

10,00 kg
rulle

 Mycket hög vattentrycksprovning

 Injektering med polyuretanharts

 Flergångsinjektering med akrylat och 
cementsuspension

 Injekteringskretsar upp till 15 m med 
polyuretanharts

 Mycket hög vattentrycksprovning

 Injektering med polyuretanharts

 Flergångsinjektering med akrylat

 Injekteringskretsar upp till 15 m med 
polyuretanharts

MASTERTUBE monteringssats
Art.nr. Beteckning Förp. Vikt

030052 MASTERTUBE monteringssats
  40 m MASTERTUBE injekteringsslang
  20 fästhylsor
200 fästclips av plast typ A
100 metallklämmor med spik 
  10 slangkopplingar
    1 rulle filamentband 

1 kartong
= 1 sats

8,40 kg
sats

Art.-nr. 030400 Art.-nr. 030050

Va
tte

ntryc
ksprovning

MASTERTUBE injekteringsslangsystem

Art.-nr. 030052

MASTERTUBE 
monteringssats i 
leveranskartong
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Injekteringsslang och tillbehör
Art.nr. Beteckning Förp. Emballage Vikt

030060 Fästhylsa inkl. nippel 
För fixering av injekteringsslangen 
på formen
Färg hylsa: svart
10 röda proppar, 10 vita proppar
för hartsinjektering

1 påse
à 20 st.

Kartong
25 påsar

0,50 kg
påse

030362 Skumplast för fästhylsa
Diameter 35 mm 
tjocklek 20 mm
självhäftande
10 st. vita
10 st. antracitfärgade

1 påse
à 20 st.

0,05 kg
påse

030065 Armeringshållare
För fixering av fästhylsan på armeringen

1 st. 0,11 kg
st.

030075 Fästclips av plast typ A
För intryckning i nygjuten betong  
eller i borrhål Ø 8 mm 
Infästning var 15:e cm

1 påse
à 100 st.

Säck
25 påsar

0,29 kg
påse

030070 Fästclips av plast typ B
För intryckning i nygjuten betong  
eller i borrhål Ø 8 mm 
Infästning var 15:e cm

1 påse
à 100 st.

Säck
25 påsar

0,29 kg
påse

030080 Metallklämma med förmonterad spik
För alla vanliga spikpistoler
för skjutning och spikning
Infästning var 15:e cm

1 kartong 
à 100 st.

1,80 kg
kartong

030081 Metallklämma utan spik 1 kartong 
à 100 st.

1,40 kg
kartong

030083 Spikdymling 5 x 40 mm
Hål Ø 5 mm

1 kartong 
à 200 st.

0,60 kg
kartong

030072 Fastsättningsnät 
för MASTERTUBE
Kartong 25 m 
(25 nät à 1 m)

1 kartong 1,80 kg
kartong

030082 MASTERTUBE 
fogbandsklammer

Teknik sida 24

1 påse 
à 100 st.

0,60 kg
påse

Injekteringsslangar och tillbehör

NEW!
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Injekteringsslang och tillbehör
Art.nr. Beteckning Förp. Vikt

030100 Slangkoppling
För slangförlängning och anslutning av restdelar

Teknik sida 24

1 påse
à 10 st.

0,04 kg
påse

030102
030104

Avluftningsslang
Vävslang
Blå-transparent rund dim. 5/11 mm
Röd-transparent rund dim. 5/11 mm

1 rulle
à 50 m

4,85 kg
4,85 kg

rulle

Injekteringsändar
Inkl. förslutningspropp och slangkoppling, 
längd 50 cm

030112 Blå-transparent rund 5/11 mm 1 påse 
à 10 st.

0,50 kg
Förp.

030114 Röd-transparent rund 5/11 mm 1 påse 
à 10 st.

0,50 kg
Förp.

030096 Förslutningsproppar
För injekteringsändar och avluftningsslang

1 påse
à 20 st.

0,006 kg
påse

030101 Slanghylsa
För pålimning med sekundlim

1 påse
à 20 st. 

0,02 kg
påse

030125 Sekundlim
Flaska 10 ml

1 påse
à 10 st.

0,21 kg
påse

030350 Förvaringsburk för avluftningsslang

Teknik sida 24

1 påse
à 10 st.

0,55 kg
påse

030120 Krympmuff, längd 10 cm
För säkring av skarvar

1 påse
à 20 st.

0,04 kg
påse

030140 Spakpress 500 ml
för hartsinjektering

1 st. 1,00 kg
st.

030150 Pansarslang L 300 mm
Inkl. griphuvud

1 st. 0,09 kg
st.

Injekteringsslangar och tillbehör
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Injekteringsslang och tillbehör
Art.nr. Beteckning Förp. Vikt

030160 Griphuvud             1 st. 0,03 kg
st.

030161 Snabbkoppling 1 st. 0,10 kg

030165 Manometer 400 bar med T-rör
Inkl. anslutningsrör och reducernippel

1 st. 0,26 kg
st.

030155 Reservpackning till spakpress 1 st. 0,01 kg

030130 Injekteringshylsa inkl. nippel
För injektering via avluftningsslang eller 
injekteringsslang

1 påse
à 10 st.

0,16 kg
påse

030135 Slanghylsa av stål inkl. nippel
För injektering via avluftningsslang eller 
injekteringsslang

1 påse
à 10 st.

0,19 kg
påse

030170 Mätbägare 3 l 1 st. 0,26 kg
st.

030090 Filamentband
Rullens bredd 25 mm, rullens längd 50 m
För hopklistring av slangkapställen

1 kartong 
à 36 rullar

0,17 kg
rulle

030355 Anslutningsgänga för fästhylsa
Längd 35 mm
Vid mineralinjektering skruvas anslutningsgängan 
in i fästhylsan.

1 påse
à 10 st.

0,08 kg
påse

030063 Extra nippel 1 påse
à 100 st.

0,46 kg
påse

Injekteringsslangar och tillbehör

NEW!
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PROTECT hartssystem
Injekteringsharts, lim och 
rengöringsmedel för injektering 
av injekteringsslangar och 
injekteringshylsor samt tryckvattentät 
limning av fibercementproppar. 

PROTECT PUR harts
Polyuretanharts för slanginjektering  
och sprickinjektering

CE-märkning, lågviskös, tätar permanent elastiskt,  
bearbetningstid på ca 40 minuter vid +20 °C

Art.nr. Beteckning Förp. Emballage Vikt

040015 PROTECT PUR harts 1 liters kombiburk:
(0,5 l komponent A +   
 0,5 l komponent B)

Kartong
6 burkar

1,30 kg
burk

040018 PROTECT PUR harts 10 liters behållare:
 (5 l komponent A +
  5 l komponent B)

11,50 kg
behållare

Användningssätt
Alla typer av harts måste homoge-
niseras väl vid blandning.
Exempel PROTECT PUR harts: 

Monteringsanvisningar, tekniska 
data och datablad finns på vår 
webbplats: www.Mastertec.eu

Harts och lim kan inte skickas 
vid temperaturer på under +5 °C.

Kombiburk

1

Blandningshink
Öppnade hartskomponenter
Omrörare

2

Häll båda 
komponenter-
na i bland-
ningshinken.

3

Homogenisera båda 
komponenterna vid 
medelhögt varvtal. 
 

4

PROTECT skumharts
Snabbskummande skumharts på polyuretanbas
Stoppar vattenflödet omedelbart; snabb skumning med hög volymökning,  
reaktionstid vid vattenkontakt ca 15 sekunder

Art.nr. Beteckning Förp. Emballage Vikt

040050 PROTECT 
skumharts

1 liters burk Kartong
6 burkar

1,25 kg
burk

PROTECT hartssystem
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PROTECT BK 2K 

Va
tte

ntryc
ksprovning

 
Br
andprovning

Lösningsmedelsfritt betonglim på epoxidhartsbas
För vattentät limning och kraftöverförande anslutning av betongdelar. 
Bearbetningstid ca 60 min. vid +20 °C
Beständigheter för PROTECT BK i härdat tillstånd:
Utspädda syror, mineralolja, smörj- och drivmedel, saltvatten, avloppsvatten,  
en rad olika luter och lösningsmedel, kontroll av dricksvattenlämplighet.

Art.nr. Beteckning Förp. Emballage Vikt

040100 PROTECT BK
För tryckvattentät förslutning 
av armeringsdistanser av 
fibercement.

1 kg kombiburk: 
(0,5 kg komponent A +
 0,5 kg komponent B)

Kartong
10 burkar

Pall
28 kartonger

1,20 kg
burk

Täthetsprovad 
med upp 
till 70 m 
vattenpelare.
Lämpar sig för 
alla armerings-
distanser av 
fibercement.

PROTECT EP harts
Epoxidharts för kraftöverförande tätning
Kraftöverförande utfyllnad av sprickor och fogar, injekteringsslangar, 
lämpar sig för torra och fuktiga underlag, 
bearbetningstid ca 45 min vid +20 °C

Art.nr. Beteckning Förp. Emballage Vikt

040020 PROTECT EP harts 1 liters kombiburk:
(800 ml komponent A +
 200 ml komponent B)

Kartong
6 burkar

1,30 kg
burk

Universal-betonglim 
PROTECT Easy 1K 

Va
tte

ntryc
ksprovning

 
Br
andprovning

Enkomponents-betonglim på polymerbas
För vattentät limning av armeringsdistanser av fibercement. 
Bearbetningstid ca 20 min. vid +23 °C 
Beständigt mot allt vanligt och icke förorenat grundvatten.

Art.nr. Beteckning Förp. Emballage Vikt

040030 PROTECT Easy 1K
I återförslutningsbar 
aluminiumpåse

1 sats:
(3 x 800 g aluminiumpåse +
1 x bearbetningsburk +
1 x förslutningsklämma)

Kartong/10 satser
Pall

18 kartonger

2,54 kg
sats

PROTECT Clean
Rengöringsmedel
För rengöring av polyuretan- och epoxidharts i icke härdat tillstånd.

Art.nr. Beteckning Förp. Emballage Vikt

040045 PROTECT Clean 1 burk
1 l

Kartong
12 burkar

1,10 kg
burk

040040 PROTECT Clean 1 kanna
10 l

10,00 kg
kanna

Täthetsprovad 
med upp till 
50 m vattenpe-
lare.
Lämpar sig för 
alla armerings-
distanser av 
fibercement.

Universal-betonglim
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Plast- 
injektor

Art.nr. Beteckning Förp. Vikt

030210 Plastinjektor med backkula 1 påse
à 200 st.

0,09 kg
påse

030215 Inslagningsstift 1 st. 0,07 kg/st.

Injekteringshylsor/limhylsor

Hål i 45° vinkel

Limhylsor
Art.nr. Beteckning Förp. Vikt

030200 Limhylsa av plast, 
tallriksdiameter 5 cm

1 påse
à 100 st.

1,75 kg
påse

Tillslutning av sprickan med PROTECT BK

Endagshylsa

Art.nr.
Endagshylsa

inkl. nippel/dimensioner Borr Ø Förp. Vikt

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

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

Hylsskaft

Hylsskaftet kan skruvas av direkt efter injekteringen.

Borrhål 12 mm i 45° vinkel

72 mm

10
 m

m

14
 m

m

Art.nr.
Skruvinjekteringshylsa

inkl. nippel/dimensioner Borr Ø Förp. Vikt

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

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

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

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

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

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

Injekteringshylsor och tillbehör
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LIDOL betongsläppmedel

LIDOL betongsläppmedel är universellt användbara och 
kan användas till alla vanliga formtyper inom husbyggnad.

Formtyp

Användning av 

LIDOL

Betoplan JA

Magnoplan JA

NOE-form JA

Struktoplan JA

Plastformbeläggningar JA

Form av hyvlat trävirke, sugande JA

Form av sågat trävirke, sugande JA

LIDOL betongsläppmedel är miljövänliga och biologiskt nedbrytbara resp. lätt nedbrytbara formoljor. 
Lagersortimentet omfattar 200-litersfat samt 20-literskärl.

Art.nr. Beteckning Förp. Emballage Vikt

040310 LIDOL MULTI
1 kärl
20 l

Pall:
30 kärl

18,5 kg
kärl

040320 LIDOL MULTI
1 fat 200 liter
med integrerad 

fatkran

Pall: 
2 fat

191,0 kg
fat

040330 LIDOL BIO 
 

1 kärl
20 l

Pall: 
30 kärl

18,5 kg
kärl

040340 LIDOL BIO 
 

1 fat 200 liter
med integrerad 

fatkran

Pall: 
2 fat

191,0 kg
fat

040350 TECCO 10 liter formoljespruta 
med finmunstycke

1 st.
6,2 kg

st.

Universalsläppmedel
för alla
vanliga

formtyper

fat

Universalsläppmedel
för alla vanliga

formtyper

Biologiskt 
snabbt nedbrytbart

Märkt med
"Blå ängeln" Kärl 20 liter

LIDOL betongsläppmedel
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LIDOL MULTI
LIDOL BIO är ett miljövänligt universalsläppmedel

Genom att applicera LIDOL MULTI på formen förhin-
drar man att formen och betongen kommer i kontakt 
med varandra.
Formrivningen blir därmed problemfri.

Användningsområden:
 För alla vanliga formtyper

 För synlig betong

 Vid beläggning av betongytor med puts, stuck 
och liknande, t.ex. tapeter, färg eller keramiska 
plattor

 Innehåller inga extra additiver för korrosions-
skydd, korrosionsskydd genom mineraloljor

Miljö:
 Vattenskadlighetsklass (WGK) 1 = svagt vattenskadligt

 Ej märkningspliktigt

 Flampunkt > +120 °C

 Neutral lukt

Användningssätt:
LIDOL MULTI är inte frostkänsligt och kan användas oavsett väderlek. Släppmedlet kan påföras med 
spruta, pensel eller rulle.
Det mest ekonomiska arbetssättet uppnås med TECCO formoljespruta.

Formtyp Täckningsför-
måga 

med 1 liter
LIDOL MULTI

Formskivor ca 80 m²

Hyvlad träyta ca 40 m²

Sågad träformyta ca 30 m²

LIDOL betongsläppmedel
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LIDOL BIO
LIDOL BIO är ett miljövänligt och biologiskt lätt 
nedbrytbart universalsläppmedel
Särskilda utmärkelser:
LIDOL BIO har på grund av sin höga miljövänlighet tilldelats 
märket "Blå ängeln" av RAL (Deutsches Institut für Gütesiche-
rung und Kennzeichnung e. V., tyska institutet för kvalitetssäk-
ring och märkning).

Användningsområden:
 I vattenskyddsområden och miljöskyddade områden

 För alla vanliga formtyper

 För synlig betong

 Vid beläggning av betongytor med puts, stuck och liknan-
de, t.ex. tapeter, färg eller keramiska plattor

Miljö:
 Vattenskadlighetsklass (WGK) 1 = svagt vattenskadligt, biologiskt lätt nedbrytbart

 Ej märkningspliktigt

 Flampunkt > +120 °C

 Neutral lukt

Användningssätt:
LIDOL BIO är inte frostkänsligt och kan användas oav-
sett väderlek. Släppmedlet kan påföras med spruta, 
pensel eller rulle. Det mest ekonomiska arbetssättet 
uppnås med TECCO formoljespruta.

Formtyp

Täckningsförmåga 
med

1 liter LIDOL BIO

Formskivor ca 75 m²

Hyvlad träyta ca 35 m²

Sågad träformyta ca 25 m²

TECCO 10 liter
Formoljespruta med finfilter för ekonomisk påföring av betongsläppmedel.

Uppbyggnad:
 Behållare av stål med polyesterbeläggning

 Spiralslang 2,5 m med säkerhetslåsning

 Plattstrålmunstycke med finfilter

 Synglas för nivåkontroll

 Oljebeständiga packningar

 Inbyggt reservdelsfack med reservpackningar och O-ringar

LIDOL betongsläppmedel
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Mastertec EasySeal 1K
Enkomponentstätning fri från lösningsmedel,  
vatten och bitumen

Produktbeskrivning 
Mastertec EasySeal 1K är en av de modernaste och mest effektiva utvändiga tätningarna för vattentäta 
byggnadskonstruktioner. Produkten är baserad på modifierade polymerer som uppvisar en extremt hög 
vidhäftningskraft på många olika underlag och därmed uppfyller förutsättningarna för en högtryckstätning. 
Användningen är mycket enkel, snabb och kostnadseffektiv.

Produktegenskaper 
 Modifierat enkomponentspolymer

 Färg grå

 Fri från lösningsmedel, vatten och bitumen

 Neutral lukt

 Mycket låg emission

 Vattenskadlighetsklass WGK 1 – endast svagt 
vattenskadligt

 Kan lagras frostfritt i 12 månader

 Skyddas mot frost vid leverans

Tekniska data 
Provning: Maxtryck 80 m vattenpelare

Provningsintyg: Allmänt 
typgodkännandeintyg

Sprickbredd: Upp till 3 mm

Bearbetnings- 
temperatur: 0 °C till +35 °C

Komponent-
temperatur: Minst +2 °C

Värmebeständighet: Upp till +70 °C

Regnfast: Omedelbart vid +20 °C 
Vid lägre temperaturer efter ca 3 timmar

Genomtorkning: Efter ca 24 timmar vid +20 °C och 50 % relativ luftfuktighet 
Vid lägre temperaturer och lägre luftfuktighet kan härdningstiden förlängas.

Åtgång: Ca 1,20 kg/m vid två appliceringar och en ca 32 cm bred tätning, skikttjocklek per 
lager ca 1,2 mm

Va
tte

ntryc
ksprovning

Mastertec EasySeal 1K
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Provningar och beständigheter

Här visas den provade delen efter första provningen 
med 1 mm fogbredd. Med hjälp av kilar som slås in 
utökas fogen till 3 mm.

Provad del med fog utökad till 3 mm. Efter ut-
ökningen av fogen monterades tryckdelen och 
ett tryck på 8 bar applicerades.

 Provningstryck 80 m vattenpelare

 Sprickbredd 3 mm

 God UV-beständighet

 Mycket god alkalinitetsbeständighet

 Bitumenbeständig: Kan appliceras på bitumen eller 
plastmodifierad tjockskiktsbeläggning. Ta hänsyn till 
underlagets hållfasthet.

 Beständigt mot vanliga vätskor som angriper betong

 Vädertåligt

 Kan ombeläggas med isolering (fästs med isoleringslim)

 Innan utfyllnad ska den utvändiga tätningen skyddas mot mekaniska skador

Mastertec EasySeal 1K kan ombeläggas 
med sockelputs under följande förutsättningar:

 Övergångsområde: 15–20  cm ovanför och 
under kanten mot det omgivande området.

 Dessa 30–40 cm måste förses med ett tunt 
lager Mastertec EasySeal 1K och kvartssand 
ska strös över hela ytan.

 Som häftgrund/putsgrund kan lim för kakel-
plattor användas. Applicering sker med en 
spackelspade med 6–8 mm tandning.

 Sockelputsen ska förstärkas med passande 
väv för att minimera sprickbildning i 
övergångsområdet.

Mastertec EasySeal 1K
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Användning Mastertec EasySeal 1K

 Kan användas direkt ur hinken på torrt 
underlag, behöver inte blandas

 Kan appliceras med pensel eller roller

 Vidhäftar även på lätt fuktigt underlag

 Uppbyggnad: 
a) Första lagret med Mastertec EasySeal 1K 
b) Inarbetning av Mastertec EasySeal 1K  
 fibermaterial 
c) Täcklager med Mastertec EasySeal 1K 
 efter ca 2–3 timmar

 Byggplatsen kan oftast färdigställas på en 
dag. Man slipper köra dit en extra gång.

Förbereda fog och fibermaterial

Komponenternas skarvfogar spacklas och ytan rengörs från lösa delar innan beläggningen appliceras.

Fogen beläggs på en bredd av ca 32 cm.
Fibermaterialet kan kapas till önskad längd.

1 2

3 4

Mastertec EasySeal 1K
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Procedur för beläggning

Öppna påsarna och häll i beläggningen i hinken. Applicera det första lagret beläggning.
Skikttjocklek ca 1,2 mm
Förbrukning ca 0,6 kg per meter/fog

För hålkäl eller andra ställen finns en pensel eller 
hörnroller. 

Arbeta in fibermaterialet helt i beläggningen med 
hjälp av tryckrollern.
Detta arbetssteg gör det möjligt att applicera näs-
ta lager efter ca 2–3 timmar, beroende på tempe-
ratur och luftfuktighet.

Rikta in fibermaterialet och tryck fast det lätt.

Applicera det andra lagret beläggning.
Skikttjocklek ca 1,2 mm
Förbrukning ca 0,6 kg per meter/fog
Fibermaterialets kanter måste täckas helt.

1 2

3 4

5 6

Mastertec EasySeal 1K
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Montering Mastertec EasySeal 1K

Mastertec EasySeal 1K

Fog 1

Anslutning grundsula/vägg 
utan hålkäl

Mastertec EasySeal 1K

Fog 2

Anslutning grundsula/vägg 
med bred hålkäl

Mastertec EasySeal 1K

Fog 3

Anslutning grundsula/vägg 
med smal hålkäl

32 cm

32 cm

32 cm

32 cm

Hörnfog

Hörnfog

Hörnfog

Överlappningsskarv

Överlappningsskarv

Överlappningsskarv

Spacklad skarvfog

Spacklad skarvfog

Spacklad skarvfog

Spacklad
lagringsfog

Spacklad
lagringsfog

Spacklad
lagringsfog

16 cm
16 cm

16 cm

8 cm
8 cm

Varje överlappningsskarv måste utföras så att fiberremsorna går över varandra med minst 10 cm. Vid fogar 
som korsar varandra (T- resp. korsskarv) måste de lodräta skarvfogarna tätas först. Tätningen av de vågräta 
lagringsfogarna täcker då skarvfogarnas överlappningsområde.

1

2

3

Mastertec EasySeal 1K
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På byggplatsen

Tätade  
lagrings- och skarvfogar

Tätad  
lagringsfog

Mastertec EasySeal 1K
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Med injekteringsslangarna MASTERTUBE 
"YELLOW" och MASTERTUBE åstadkom-
mer man vattentäta gjutfogar.
Genom sin form och struktur garante-
rar slangprofilerna en mycket säker och 
likformig utfyllnad av krympsprickor och 
skador.

MASTERTUBE
"YELLOW"

MASTERTUBE
injekteringsslang

Mycket höga vattentrycksprovningar 50 m vattenpelare 50 m vattenpelare

Injektering med polyuretanharts provat provat

Flergångsinjektering med akrylat provat provat

Flergångsinjektering med cementsuspension provat –

Ytterligare 15 m krets 
med polyuretanharts

provat provat

Likformig utträngning hos injekteringsmaterialet provat provat

Ingen sintring vid betonggjutningen provat provat

Lämpligt för zoner med varierande vattentryck provat provat

Väderoberoende montering -10 °C till 60 °C -10 °C till 60 °C

Mycket enkel montering på byggplatser sedan 
mer än 10 år

på byggplatser sedan 
mer än 20 år

Tillbehör omfattande system omfattande system

MASTERTUBE
injekteringsslangsystem

Va
tte

ntryc
ksprovning

MASTERTUBE injekteringsslangsystem
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1. Rengör ytan där injekteringsslangen ska dras från lös smuts. Jämna ut för stora ojämnheter, t.ex. hålig-
heter, korrekt och kraftöverförande.

2. Planera injekteringsavsnitten, maximal längd inkl. injekteringsändar ≤ 15 m, korta slangen med lämp-
ligt skärverktyg. Vid användning av MASTERTUBE injekteringsslang måste ett filamentband klistras 
på höljet innan slangen kortas för att undvika att vävnaden löses upp. Kapa sedan slangen i mitten av 
filamentbandet.

3. Slangen kan fästas med fästklämmor som trycks in i den nygjutna betongen. Slangen fästs sedan i 
klämmorna när betongen har härdat. Fastsättning på en jämn yta kan göras med metallklämmor resp. 
fastsättningsnät som spikas fast. Avståndet mellan fästklämmorna resp. metallklämmorna bör inte upp-
gå till mer än 15 cm. Då kan man vara säker på att slangen får en kontinuerlig kontakt med gjutfogen. 
Slangen måste ligga jämnt utan håligheter under och får aldrig flyta upp.

4. Avståndet till omgivande armeringsstänger måste uppgå till minst 5 cm. Ett kantavstånd på minst 10 cm 
måste hållas. Minsta böjradie uppgår till 5 cm.

5. Lägg på varandra följande injekteringskretsar med minst 10 cm överlapp så att injekteringen av fogen 
blir fullständig. Avståndet mellan injekteringsslangar som löper parallellt med varandra måste uppgå till 
minst 5 cm. När en slang injekteras kan det annars hända att även den andra slangen fylls och därmed 
sedan inte kan injekteras.

Montering och injektering för MASTERTUBE "YELLOW"  
och MASTERTUBE injekteringsslang

MASTERTUBE injekteringsslangsystem
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Två system med 100 % säkerhet

Rullens längd 100 m Rullens längd 100 m

Invändig diameter 5 mm
Utvändig diameter 10 mm

1. Perforerad invändig plastslang
2. Höljet av polyeten skyddar slangen mot mekaniska 

påfrestningar.

Invändig diameter 6 mm
Utvändig diameter 12 mm

PVC-slang med injekteringsslitsar  
som ger en likformig utträngning  
av injekteringsmedlet.

6. Injekteringsslangen kan anslutas antingen direkt till våra fästhylsor, som monteras på formen, eller 
ledas till en förvaringsburk via injekteringsändarna. Anslutningen bör göras rätvinkligt mot väggen. För-
varingsburkarna resp. fästhylsorna ska placeras så att de alltid är åtkomliga vid senare tillfällen.

7. Övergången mellan injekteringsslangen och injekteringsänden görs med hjälp av en slangkoppling. 
Denna slangkoppling måste vara ingjuten i betongen för att injekteringsslangen senare ska kunna in-
jekteras korrekt.

8. Vid övergång från grundsula till vägg ska injekteringsslangen ledas direkt till fogens hörn och uppåt via 
en ögla.

9. Om injekteringsslangar korsar varandra på ett avstånd ≤ 5 cm måste 8–10 cm av den ena injekterings-
slangen lindas med tejp på det ställe där slangarna korsar varandra. Det förhindrar oavsiktlig injektering 
av den andra injekteringsslangen.

10. När betongen har härdat, tidigast 28 dagar efter gjutningen, kan fogen injekteras via fästhylsorna resp. 
injekteringsändarna i förvaringsburken.

11. DBV-databladet: Injekteringsslangsystem och svällande inlägg för gjutfogar (("Injektionsschlauchsyste-
me und quellfähige Einlagen für Arbeitsfugen"), januari 2010) skall observeras.

MASTERTUBE injekteringsslangsystem
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Slangkoppling
För slangförlängning och anslutning av restdelar

Förvaringsburk för avluftningsslang
För säker förvaring av injekteringsändarna fram till injektering

Kläm fast förvaringsburken med 
öppnade inlopp

Spika fast formhjälpmedlet

För in avluftningsslangarna till 
vänster och höger. Därefter är 
burken klar för gjutning. 

1

3

2

Injekteringsslangar och tillbehör

NEW!  MASTERTUBE fogbandsklammer
För fixering av injekteringsslangar på tätnings- och fogbleck

Läggningsavstånd
max. 15 cm

Med MASTERTUBE fogbandsklammer kan injekteringsslangarna MASTERTUBE "YELLOW" eller 
MASTERTUBE fixeras på utsidan av tätnings- och fogbleck.
Åtgång minst 7 st. per meter. Läggningsavståndet får inte överskrida 15 cm.  
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Anteckningar
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Anteckningar
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