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TEKATRAK Q1 / Q2
Тръба за насочване на пукнатини

OПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА

Hydroblocker Tekatrak Q1 / Q2 са PVC тръби допълнитебно подсилени с PVC накладка, която вграждаме когато 
трябва да осигурим водонепропусквателност на стените.С вграждаенто на Hydroblocker Tekatrak Q1 / Q2 
постигаме: 
• Контрол на пукнатини – предопределяне на хода на пукнатини,
• Уплътняване на възникналите (предизвикани) пукнатини с преграждащите анкери, 
• Бързо и ефикасно поставяне/инсталиране на тръби. 

Hydroblocker Tekatrak Q1 вграждаме в стените с дебелина 24–35 cm. 
Hydroblocker Tekatrak Q2 вграждаме в стените с дебелина 35–50 cm. 

Meрки на тръбите са дадени на картината 1.
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ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА 
 

 

• Hydroblocker Tekatrak Q1 / Q2 
преди поставяне трябва да 
съкратим на съответната 
дължина имайки предвид 
височината на стени на обекта. 

• Тръбата от едната страна 
зарязваме (4-7 cm дълбоко) и 
направим жлеб с който монтираме 
върху Hydroblocker Tekatrak 
KOMBI 125 / 150 или Hydroblocker 
Tekatrak VB1 / VB2, с който пак 
уплътняваме подовите плочи и 
стената. Трябва да внимаваме, 
тръбата да монтираме ca. 5 cm над 
подовата плоча за да може чрез 
нея да изтече бетон. Горния ръб на 
тръбата фиксираме със скоби за 
анкерирана арматура. 
• На онова място на което 
ще бъде поместено  индукционно 
ребро, трябва върху кофража да се 
постави трапецовидна лента с 
която още което допълнително 
отслабен/ изтънен прорез на 
стената. 
• Бетон вграждаме в кофража 

равномерно и едновременно от 
двете страни на тръбата. 

• След завършеното бетониране 
вътрешните PVC-U тръби за 
подсилване на трябва да се 
отстраняват, но всичко заедно 
наливаме с бетон още по време 
или допълнително. 

ПРЕДИМСТВА НА УПОТРЕБА 
• Контролирано явление на 

пукнатини които възникват 
заради стягането на бетона с 
намалено напречно сечение. 

• Уплътняване на пукнатини което 
се явява заради стягане на 
преградните анкери. 

• Стените остават статически 
стабилни защото арматурата 
остава непроменена. 

• По-малки разноски – просто 
поставяне на тръби. 

 

Напречното сечение на многоетажен 
подземен гараж по системата бяла вана 
 

PVC външни уплътнителни 
ленти за уплътняване на 
работни съединения 
 
 2 x 3 Φ 12 mm 

Допълнителна арматура която 
действа против стягането на бетона 
в предела на тръбата 

Тръба за насочване на пукнатини Q1/Q2 
 

Тръба за насочване на пукнатини Q1 / 
Q2 
 

Hydroblocker Tekatrak KOMBI 125 / 
150 зa уплътняване на съединението 
между плоча и 

Hydroblocker Tekatrak KOMBI 125 / 
150 зa уплътняване на съединението 
между плочата и стената 
 

2 x 3 Φ 12 mm 
Допълнителна арматура която 
действа против стягането на бетона 
в предела на тръбата 

PVC външни уплътнителни 
ленти за уплътняване на 
работни съединения 
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Предупреждение! 
За постигане на водонепопусквателност на обекта, трябва да постигнем пълна  непрекъснатост съответно 
монолитност на страничните стени на обектa. Toва постигаме с изработка на съответен брой работни 
съединения които уплътняваме с Hydroblocker Tekatrak с уплътнителни ленти (PVC, метални) и привидни 
съединения с вграждане на Hydroblocker Tekatrak Q1 / Q2 нa местата предвидени с разширени дилатации. С 
това предотвратяваме възникване на неконтролирани технологични пукнатини. 
При това е необходимо, имайки предвид брой на съединенията, дебелина на стените и тяхната височина да 
се избере и съответна рецептура на пресния бетон която ще се вгражда в стените– за да бъде по-голяма 
повърхност без дилатации, стягането на бетона трябва да е по-малко съответно компенсирано . 

ОПАКОВКА 
Бройка: дължина 3 m, 4 m или 5 m 

СЪХРАНЕНИЕ 
Hydroblocker Tekatrak Q1 / Q2 трябва да защитим от ощетяването. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Описанията на продукта съдържат общи информации на осноавние на опитите и тестванията нa 
производителя и нямат предвид специфичните изисквания при други видове употреба. Moлим ви прецизно 
да следите инструкцията и препоръките за изпълняване на работи. Чертежите в тази брошура са представени 
като скици и могат да имат отклонение онт действителната ситуация. Акo има нужда, обърнете се към нашата 
техническа служба.

Teхническа информация (08/17).


