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TEKATRAK KOMBI 125/150
kombinirani PVC-nabrekajoči tesnilni trakovi

OPIS IZDELKA
Hydroblocker Tekatrak KOMBI 125 / 150 je tesnilni trak iz PVC s hidrofilnim tesnilnim profilom. Uporablja se za 
zatesnitev delovnih stikov v betonskih konstrukcijah. Izdelan je iz visoko kakovostnega poltrdega PVC-P materiala 
in vsebuje okrogel nabrekajoči gumijasti profil s sposobnostjo velikega povečanja volumna (nabrekanja).

Hydroblocker Tekatrak KOMBI 125 / 150 je ekonomičen izdelek, enostaven za vgradnjo in učinkovit pri 
preprečevanju vdora vode.
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• Ni potrebe po izdelavi zobatega stika (slika 1) ali prilagoditvah armature
• Enostavna montaža v betonske konstrukcije
     – dobra stabilnost, po potrebi podprta s sponkami
     – 25-metrski svitki in s tem manjše številno spojev
     – toplotno varjenje na soležnih spojih
     – upogibanje majhnih delov (možno je upogibanje robov)
     – majhna teža (25-metrski svitek tehta približno 25 kg)
     – brez tveganja za poškodbe zaradi ostrih robov 
• Zanesljive tesnilne rezultate zagotavljata (slika 2)
     – rebrasti profil (labirintni tesnilni sistem)
     – okrogel nabrekajoči tesnilni profil (povečan pritisk z nabrekanjem v stiku z vodo)

NAVODILA ZA UPORABO 
Način vgradnje pri stiku talna plošča – stena (slika 3)
Nabrekajoče tesnilo preprečuje vdor vode v talni del, rebrasti tesnilni del pa preprečuje pronicanje vode v steno.
Hydroblocker Tekatrak KOMBI 125 / 150 kombinirane profile lahko vgrajujemo v dveh različnih fazah gradnje:
1. Pred vlivanjem betona
2. Med vlivanjem betona oz. takoj po njem.
• Pri vgradnji pred vlivanjem betona na talno ploščo se Hydroblocker Tekatrak KOMBI 125 / 150 vgradi neposredno
   na armaturo s sponkami v presledkih 0,5 m.
• Pri vgradnji med betoniranjem talne plošče ali takoj po njem, se Hydroblocker Tekatrak KOMBI 125 / 150
  s pritrjenimi sponkami porine v sveži beton. Beton nato vibriramo po običajnem postopku.

 



• Ploščati označevalni trak (širine 25 mm) položimo na višino 25 do 50 mm in je namenjen nadzoru pri vgradnji. 
   Največja dovoljena globina za vgradnjo dna profila z nabrekajočim tesnilom je 50 mm.
•  Rege lahko povežemo in vgradimo na dva načina:
      – Soležno varjenje z varilno sekiro (pri tem postopku lahko nabrekajoči profil odstranimo in ga pozneje zopet                 
         položimo na njegovo mesto).
     – Vzporedna vgradnja v dolžini ca. 0,5 m v razdalji  50 mm (če vgrajujemo na področju z močnim vodnim pritiskom,
         se vedno daje prednost varjenju).
• Križne in T-spoje lahko oblikujemo z varjenjem z varilno sekiro ali grelnikom zraka.
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Način vgradnje pri stiku stena – stena (slika 4)
Dno profila z nabrekajočim tesnilom vgrajujemo med prvim vlivanjem betona. Nevarnost predčasnega nabrekanja 
zaradi dežja je tako zmanjšana in profil lahko fiksiramo z opažem. Dolgi krak profila lahko vgradimo v beton brez 
dodatnega fiksiranja.

PAKIRANJE
Kolut 25 m v kartonu, v kompletu s 50 sponkami.

SKLADIŠČENJE
Hydroblocker Tekatrak KOMBI 125 / 150 profili vsebujejo hidrofilni trak, ki v stiku z vlago nabrekne, zato jih 
moramo skladiščiti v suhem prostoru in zaščititi pred vlago.

OPOZORILO
Opisi izdelkov vsebujejo splošne informacije na osnovi izkušenj in testov proizvajalca ter ne upoštevajo posebnih 
zahtev pri drugih vrstah uporabe. Prosimo, da natančno sledite navodilom in priporočilom za delo. Risbe v tej 
brošuri so prikazane kot skice in lahko odstopajo od situacij v resničnosti. Po potrebi se obrnite na našo tehnično 
službo.

Tehnična informacija (06/17).


