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TEKATRAK Q1 / Q2
Цевка за насочување на пукнатини

OПИС НА ПРОИЗВОДОТ

Hydroblocker Tekatrak Q1 / Q2 се PVC цевки дополнително зајакнати со внатрешна PVC влошка, која ја 
вградуваме кога мораме да обезбедиме водонепропустливост на ѕидовите. Со вградувањето на Hydroblocker 
Tekatrak Q1 / Q2 постигнуваме: 
  • Контрола на пукнатините – преодредување на текот на пукнатините,
  • Заптивање на создадените (предизвиканите) пукнатини со преградни сидра, 
  • Брзо и ефикасно поставување / инсталација на цевки. 

Hydroblocker Tekatrak Q1 се вградува во ѕидови со дебелина од 24–35 cm. 
Hydroblocker Tekatrak Q2 се вградува во ѕидови со дебелина од 35–50 cm. 

Meрките на цевката дадени се на сликата 1. 
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Зајакнување 
на 

PVC-U цевка 
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УПАТСТВО ЗА УПОТРЕБА 
 

 

• Hydroblocker Tekatrak Q1 / Q2 
пред поставувањето мора да се 
скрати на соодветната должина со 
оглед на висината на ѕидовите на 
објектот. 

• Цевката на едната страна се 
засекува (4-7 cm длабоко) и се 
прави жлеб со кој цевката се 
монтира на Hydroblocker Tekatrak 
KOMBI 125 / 150 или Hydroblocker 
Tekatrak VB1 / VB2, со кој ги 
заптиваме подните плочи и ѕидот. 
Moраме да внимаваме цевката да 
се монтира ca. 5 cm над подната 
плоча за да може низ неа да 
истече бетонот. Горниот раб на 
цевката го фиксираме со стеги за 
сидрена арамтура. 

• На местото на кое ќе биде 
сместено индукциското ребро, на 
оплатата мораме да поставиме 
трапезоидна лента со која 
дополнително го 
слабееме/тенчиме отворот на 
ѕидот. 

• Бетонот се вградува во оплатата 
подеднакво и истовремено од 
двете страни на цевката. 

• По завршувањето на 
бетонирањето на внатрешната 
PVC-U цевката за зајакнување не 
смееме да ја отстрануваме, туку се 
заедно се залева со бетон уште во 
текот или дополнително. 

ПРЕДНОСТИ ОД УПОТРЕБАТА 
• Контролирана појава на 

пукнатини кои се создаваат 
поради стегање на бетонот со 
намален попречен пресек. 

• Заптивање на пукнатини кои се 
јавуваат поради стегање на 
преградните сидра. 

• Ѕидовите остануваат статистички 
стабилни затоа што арматурата 
останува непроменета. 

• Помали трошоци – едноставно 
поставување на цевките. 

 

Попречен пресек на повеќекатна 
подземна гаража по системот бела када 
 

PVC надворешни заптивни ленти 
зa заптивање на работните спојки 
 

2 x 3 Φ 12 mm 
Дополнителна арматура која 
делува против стегање на бетонот 
во пределот на цевката 
 
Цевка за насочување на 
пукнатината Q1 / Q2 
 

Цевка за насочување на пукнатината Q1 / Q2 
 

Hydroblocker Tekatrak KOMBI 125 / 
150 за заптивање на спојката помеѓу 
плочата и 

Hydroblocker Tekatrak KOMBI 125 / 
150 за заптивање на спојката помеѓу 
плочата и ѕидот 
 

2 x 3 Φ 12 mm 
Дополнителна арматура која 
делува против стегање на бетонот 
во пределот на цевката 
 

PVC надворешни заптивни ленти 
зa заптивање на работните спојки 
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Предупредувањe! 
За постигнување на водонепропустливост на објектот, мораме да постигнеме комплетна непрекинатост 
односно монолитност на бочните ѕидови на објектот. Тоа се постигнува со изработка на соодветен број на 
работни спојки кои ги заптиваме со Hydroblocker Tekatrak заптивни ленти (PVC, метални) и привидни спојки 
со вградување на Hydroblocker Tekatrak Q1 / Q2 на местата предвидени за проширени дилатации. Со тоа се 
спречува создавање на неконтролирани технолошки пукнатини. 
При тоа потребно е, со оглед на бројот на спојките, дебелината на ѕидовите и нивната висина да се избере и 
соодветна рецептура за свеж бетон кој што ќе се вградува во ѕидовите – за да може поголема површина да 
биде без дилатација, стегањето на бетонот мора да биде намалено односно компензирано. 

ПАКУВАЊE 
Парче: должинa 3 m, 4 m или 5 m 

СКЛАДИРАЊE 
Hydroblocker Tekatrak Q1 / Q2 мора да се заштити од оштетувања. 

ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ
Oписите на производите содржат општи информации врз основа на искуствата и тестовите на производителот 
и не ги земаат предвид специфичните барања кај другите видови на употреба. Ве молиме прецизно да ги 
следите упатството и препораката за изведување на работите. Цртежите во оваа брошура прикажани се како 
скици и може да отстапуваат од ситуациите во реалноста. Доколку постои потреба, обратете се во нашата 
техничка служба.

Teхничка информација (08/17)


