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TEKATRAK Q1 / Q2
cev za vsiljenje razpok

OPIS IZDELKA

Hydroblocker Tekatrak Q1 / Q2 so PVC cevi ojačane z notranjim PVC vložkom, ki jih vgrajujemo takrat, kadar moramo 
zagotoviti vodotesnost sten. Z vgradnjo Hydroblocker Tekatrak Q1 / Q2 dosežemo:
• Kontrolo razpok – vnaprejšnje določanje poteka razpok
• Tesnjenje nastalih (vsiljenih) razpok z zapornimi sidri
• Hitra in učinkovita postavitev / inštalacija

Hydroblocker Tekatrak Q1 vgrajujemo v stene debeline 24 – 35 cm.
Hydroblocker Tekatrak Q2 vgrajujemo v stene debeline 35 – 50 cm.

Mere cevi so podane na sliki 1. 
 

 
 slika 1 

Ojačitev s 
PVC-U cevjo 



HydroBlocker TEKATRAK Q1 / Q2
cev za vsiljenje razpok

NAVODLA ZA UPORABO

 

 

• Hydroblocker Tekatrak Q1 / Q2 
moramo pred postavljanjem 
odrezati na ustrezno dolžino glede 
na višino sten objekta.  

• Cev na eni strani zarežemo (4-7cm 
globoko) in naredimo utor s katerim 
cev nasadimo na Hydroblocker 
Tekatrak KOMBI 120 / 150 ali 
Hydroblocker Tekatrak VB1 / VB2 
s katerim tesnimo stik talna 
plošča-stena. Paziti moramo, da 
cev nasadimo ca. 5 cm nad talno 
ploščo, da skoznjo lahko izteka 
beton. Zgornji rob cevi fiksiramo s 
sponami na sidrno armaturo. 

• Na tistem mestu, kjer bo v betonu 
potekalo rebro, moramo na opažu 
namestiti trapezno letvico s katero 
še dodatno oslabimo / stanjšamo 
prerez stene. 

• Beton vgradimo v opaž enakomerno 
in istočasno na obeh straneh cevi.  

• Po končanem betoniranju notranje 
PVC-U ojačitvene cevi ne smemo 
odstraniti, ampak vse skupaj 
zalijemo z betonom že med 
betoniranjem ali pa naknadno.  

 
PREDNOSTI UPORABE 
 
• Kontroliran pojav razpok, ki 

nastanejo zaradi krčenja betona na 
mestu z zmanjšanim prečnim 
prerezom. 

• Zatesnitev razpok, ki se pojavijo 
zaradi krčenja z zapornimi sidri. 

• Stene ostanejo statično stabilne, 
ker ni poseganja v armaturo. 

• Majhni stroški – enostavno 
postavljanje cevi. 

 
 

Prečni prerez večnadstropne podzemne 
garaže po sistemu bele kadi 

PVC zunanji tesnilni trak za 
tesnjenje delovnih stikov 

2 x 3  12 mm 
Dodatna armatura, ki deluje proti 
krčenju betona v območju cevi 

 

Cev za vsilitev razpok Q1 / Q2 

Cev za vsilitev razpok Q1 / Q2 

Hydroblocker Tekatrak KOMBI 125 / 150 
za tesnjenje stika plošča-stena 

Hydroblocker Tekatrak KOMBI 125 / 150 
za tesnjenje stika plošča-stena 

2 x 3  12 mm 
Dodatna armatura, ki deluje proti 
krčenju betona v območju cevi 

 

PVC zunanji tesnilni trak za 
tesnjenje delovnih stikov 
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HydroBlocker TEKATRAK Q1 / Q2
cev za vsiljenje razpok

Opozorilo!
Za doseganje vodotesnosti objekta, moramo doseči popolno zveznost oz. monolitnost obodnih sten objekta. To 
dosežemo z izdelavo ustreznega števila delovnih stikov, ki jih zatesnimo s Hydroblocker Tekatrak tesnilnimi 
trakovi (PVC, kovinski) ter navideznih stikov z vgradnjo Hydroblocker Tekatrak Q1 / Q2 na mestih predvidenih 
dilatacij. S tem preprečimo nastanek nekontroliranih tehnoloških razpok. 
Pri tem je potrebno glede na število dilatacij, debelino sten ter njihovo višino izbrati tudi ustrezno sestavo svežega 
betona, ki se bo vgrajeval v stene – večja kot bodo polja brez dilatacij, bolj mora biti krčenje betona zmanjšano oz. 
kompenzirano.

PAKIRANJE
Kos: dolžina 3 m, 4 m ali 5 m

SKLADIŠČENJE
Hydroblocker Tekatrak Q1 / Q2 moramo zaščititi pred poškodbami.

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).


