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O firme
Firma IAT s.r.o. v spolupráci s partnerskými firmami na základe niekoľkoročných skúseností vyvíja, vyrába
a dodáva tesniace pásy a iné tesniace výrobky.
V úzkej spolupráci s aplikačnými technikmi, zákazníkmi, produktovými manažérmi a konečnými
spotrebiteľmi z oblasti medzinárodného stavebného priemyslu sme naše výrobky zdokonalili a
prispôsobili praktickým každodenným požiadavkám.
Našim zákazníkom chceme poskytnúť kvalitu a skúsenosti a byť pre nich spoľahlivým partnerom v oblasti
izolácií.
Popri vývoji, výrobe a finálnej dodávke sa špecializujeme aj na aplikovanie tesniacich výrobkov.
Náš vyškolený tím Vám poradí vo všetkých oblastiach izolačnej a tesniacej techniky. Naši pracovníci sa
zúčastňujú mnohých školení, aby Vám mohli ponúknuť najnovšiu technickú úroveň.
Naše výrobky, podliehajúce EU vyhláške z 01.12.2010, boli adekvátne prispôsobené, aby zodpovedali
najnovšej technickej úrovni.
Na konci katalógu nájdete niekoľko príkladov nami realizovaných systémov.

Naše prednosti:
osobné poradenstvo
prehľadný koncept predaja
najlepšia kvalita za výhodnú cenu
naša osobná angažovanosť
priame vybavenie zákazky
-

-

Váš termín je náš cieľ – Vyskúšajte si nás – Sme Vám k dispozícii.

IAT Isolier- und Abdichtungstechnik GmbH - Badener Straße 54, 2514 Traiskirchen
Tel: +43 2252 20 69 85 – 0 - Fax:+43 2252 20 69 85 – 30
Mobil: +43 664 85 87 400
Email: office@iat-gmbh.at - Web: www.iat-gmbh.at
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PRODUKTY

10

Tesnenie škár
Tesniace pásy, tesniace plechy, nasiakavé tesniace pásy, injektážne
hadice, atď.

20

Izolovanie plôch
Izolačné pásy, bitumenová izolácia, bitumenové hmoty, bentonitové
matrace, povlakové stierky, atď.

30

Injektovanie
Injektážne živice, príslušenstvo, injektážne pumpy, atď.

40

Rôzne tesniace a stavebné výrobky
Debnenie, koše na tesniace pásy, príslušenstvo, atď.

50

Realizácie a návrhy
Tesniace systémy, príklady montáže, plány, realizácie, atď.

60

Izolácie fóliami, výstavba jazier
Návrhy, realizácia, zváranie, filtračná
technika, výsadba rastlín
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Tesniace pásy
V tejto časti nájdete informácie o vlastnostiach a kvalite jednotlivých materiálov.
Rozdiely medzi rôznymi typmi tesniacich pásov vyplývajú z rozdielneho chemického zloženia a z
primiešania rôznych materiálov.
Tesniace pásy PVC‐P továrenská norma NB
‐ Ťažnosť podľa DIN EN ISO 527‐2 minimálne ≥ 250%
‐ Pevnosť v ťahu podľa DIN EN ISO 527‐2 minimálne ≥ 10 N/mm²
‐ Tvrdosť Shore A podľa DIN 53505: 72 ± 5°

Tesniace pásy PVC‐P NBR (modifikované Nitril‐Butadien‐Kaučukom)
‐ Ťažnosť podľa DIN EN ISO 527‐2 minimálne ≥ 400%
‐ Pevnosť v ťahu podľa DIN EN ISO 527‐2 minimálne ≥ 10 N/mm²
‐ Tvrdosť Shore A podľa DIN 53505: 65 ± 5°
‐ Ťažnosť pri – 20°C podľa DIN EN ISO 527‐2 minimálne ≥ 200%

Tesniace pásy PVC‐P NB podľa DIN 18541 časť 1 + časť 2
‐ Ťažnosť podľa DIN EN ISO 527‐2 minimálne ≥ 350%
‐ Pevnosť v ťahu podľa DIN EN ISO 527‐2 minimálne ≥ 10 N/mm²
‐ Tvrdosť Shore A podľa DIN 53505: 67 ± 5°
‐ Ťažnosť pri – 20°C podľa DIN EN ISO 527‐2 minimálne ≥ 200%

Tesniace pásy PVC‐P BV
‐ Ťažnosť podľa DIN EN ISO 527‐2 minimálne ≥ 300%
‐ Pevnosť v ťahu podľa DIN EN ISO 527‐2 minimálne ≥ 10 N/mm²
‐ Shore‐Härte A nach DIN 53505: 67 ± 5°
‐ Ťažnosť pri – 20°C podľa DIN EN ISO 527‐2 minimálne ≥ 200%
Technické zmeny tvarov profilov a materiálového zloženia, vyplývajúce z nových poznatkov, vyhradené.
Elastomerové tesniace pásy na vyžiadanie

Skratky:
NB =
NBR =
BV =
PU =

nekompatibilné s bitumenom
Nitril‐Butadien‐Kaučuk (Nitrile Butadiene Rubber)
kompatibilné s bitumenom (odolné voči olejom a bitumenu)
fyziologicky nezávadné
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Vnútorné tesniace pásy do pracovných škár
Vnútorné tesniace pásy do pracovných škár
vhodné pre betonárske pracovné škáry, napr. pracovná škára základová doska – základová doska, základová doska –
stena, stena – stena atď., prípustné pre „bielu vaňu“, dodávané aj ako NBR, podľa DIN 18541 časť 2 a BV.
d: bal à 25m, š: od 15cm do 50cm

Č.výrobku

Označenie

VPE

100001

A 15 továrenská norma NB
š= 15cm

Bal 25 m

100002

A 19 továrenská norma NB
š= 19cm

Bal 25 m

100003

A 24 továrenská norma NB
š= 24cm

Bal 25 m

100004

A 32 továrenská norma NB
š= 32cm

Bal 25 m

100005

A 50 továrenská norma NB
š= 50cm

Bal 25 m

Vnútorné tesniace pásy do pracovných škár armované
vhodné pre betonárske pracovné škáry, napr. pracovná škára základová doska – základová doska, základová doska –
stena, stena – stena atď., prípustné pre „bielu vaňu“, dodávané aj ako NBR, podľa DIN 18541 časť 2 a BV.
Jednoduché uloženie s minimom debnenia.
d: bal à 25m, š: od 15cm do 32cm

Č.výrobku

Označenie

VPE

100006

Flex 15 továrenská norma NB
š= 15cm

Bal 25 m

100007

Flex 19 továrenská norma NB
š= 19cm

Bal 25 m

100008

Flex 24 továrenská norma NB
š= 24cm

Bal 25 m

100009

Flex 32 továrenská norma NB
š= 32cm

Bal 25 m

Tvarovky rôznych druhov ako aj špeciálne dĺžky tesniacich pásov vyhotovíme na požiadanie..
Kontaktujte náš predajný tím.
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Vnútorné tesniace pásy do pracovných škár
Vnútorné tesniace pásy do pracovných škár „light“ NB
vhodné pre betonárske pracovné škáry, napr. pracovná škára základová doska – základová doska, základová doska –
stena, stena – stena atď.
d: bal à 25m, š: od 15cm do 50cm

Č.výrobku

Označenie

VPE

100010

A 15 Light NB
š= 15cm

Bal 25 m

100011

A 19 Light NB
š= 19cm

Bal 25 m

100012

A 24 Light NB
š= 24cm

Bal 25 m

100013

A 32 Light NB
š= 32cm

Bal 25 m

100014

A 50 Light NB
š= 50cm

Bal 25 m

Tvarovky rôznych druhov ako aj špeciálne dĺžky tesniacich pásov vyhotovíme na požiadanie..
Kontaktujte náš predajný tím.
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Vnútorné tesniace pásy do dilatačných škár
Vnútorné tesniace pásy do dilatačných škár
vhodné pre betonárske dilatačné škáry, napr. základová doska – základová doska, stena – stena atď., prípustné pre
„bielu vaňu“, dodávané aj ako NBR, podľa DIN 18541 časť 2 a BV.
d: bal à 25m, š: od 15cm do 50cm

Č.výrobku

Označenie

VPE

100015

D 15 továrenská norma NB
š= 15cm

Bal 25 m

100016

D 19 továrenská norma NB
š= 19cm

Bal 25 m

100017

D 24 továrenská norma NB
š= 24cm

Bal 25 m

100018

D 32 továrenská norma NB
š= 32cm

Bal 25 m

100019

D 50 továrenská norma NB
š= 50cm

Bal 25 m

Vnútorné tesniace pásy do dilatačných škár „light“ NB
vhodné pre betonárske dilatačné škáry, napr. základová doska – základová doska, stena – stena atď.
d: bal à 25m, š: od 15cm do 50cm

Č.výrobku

Označenie

VPE

100020

D 15 Light NB
š= 15cm

Bal 25 m

100021

D 19 Light NB
š= 19cm

Bal 25 m

100022

D 24 Light NB
š= 24cm

Bal 25 m

100023

D 32 Light NB
š= 32cm

Bal 25 m

100024

D 50 Light NB
š= 50cm

Bal 25 m

Tvarovky rôznych druhov ako aj špeciálne dĺžky tesniacich pásov vyhotovíme na požiadanie.
Kontaktujte náš predajný tím.
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Vonkajšie tesniace pásy do pracovných škár
Vonkajšie tesniace pásy do pracovných škár
vhodné pre betonárske pracovné škáry, napr. pracovná škára základová doska – základová doska, základová doska –
stena, stena – stena atď., prípustné pre „bielu vaňu“, dodávané aj ako NBR, podľa DIN 18541 časť 2 a BV.
d: bal à 25m, š: od 19cm do 50cm

Č.výrobku

Označenie

VPE

100025

AA 19 továrenská norma NB
š= 19cm

Bal 25 m

100026

AA 24 továrenská norma NB
š= 24cm

Bal 25 m

100027

AA 32 továrenská norma NB
š= 32cm

Bal 25 m

100028

AA 50 továrenská norma NB
š= 50cm

Bal 25 m

Vonkajšie tesniace pásy do pracovných škár „light“ NB
vhodné pre betonárske pracovné škáry, napr. pracovná škára základová doska – základová doska, základová doska –
stena, stena – stena atď.
d: bal à 25m, š: od 19cm do 50cm

Č.výrobku

Označenie

VPE

100029

AA 19 Light NB
š= 19cm

Bal 25 m

100030

AA 24 Light NB
š= 24cm

Bal 25 m

100031

AA 32 Light NB
š= 32cm

Bal 25 m

100032

AA 50 Light NB
š= 50cm

Bal 25 m

Tvarovky rôznych druhov ako aj špeciálne dĺžky tesniacich pásov vyhotovíme na požiadanie.
Kontaktujte náš predajný tím.
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Vonkajšie tesniace pásy do dilatačných škár
Vonkajšie tesniace pásy do dilatačných škár
vhodné pre betonárske dilatačné škáry, napr. základová doska – základová doska, stena – stena atď., prípustné pre
„bielu vaňu“, dodávané aj ako NBR, podľa DIN 18541 časť 2 a BV.
d: bal à 25m, š: od 19cm do 50cm

Č.výrobku

Označenie

VPE

100033

AD 19 továrenská norma NB
š= 19cm

Bal 25 m

100034

AD 24 továrenská norma NB
š= 24cm

Bal 25 m

100035

AD 32 továrenská norma NB
š= 32cm

Bal 25 m

100036

AD 50 továrenská norma NB
š= 50cm

Bal 25 m

Vonkajšie tesniace pásy do dilatačných škár „light“ NB
vhodné pre betonárske dilatačné škáry, napr. základová doska – základová doska, stena – stena atď
d: bal à 25m, š: od 19cm do 50cm

Č.výrobku

Označenie

VPE

100037

AD 19 Light NB
š= 19cm

Bal 25 m

100038

AD 24 Light NB
š= 24cm

Bal 25 m

100039

AD 32 Light NB
š= 32cm

Bal 25 m

100040

AD 50 Light NB
š= 50cm

Bal 25 m

Tvarovky rôznych druhov ako aj špeciálne dĺžky tesniacich pásov vyhotovíme na požiadanie.
Kontaktujte náš predajný tím.
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Špeciálne profily tesniacich pásov
Flex Q15 – vnútorný tesniaci pás do pracovných škár
patentovaný vnútorný tesniaci pás do pracovných škár, továrenská norma NB, armovaný,
so všeobecným stavebným osvedčením. Skúšaný do tlaku vody až 7bar (70m vodný stĺpec),
s tepelne privareným nasiakavým tesniacim pásom (š=3mm, v=20mm), vnútorným vystužením pružinovou oceľou,
vrátane upevňovacieho strmeňa tvaru omega Æ nie je potrebný kôš na tesniaci pás!
d: bal à 25m, š: 15cm

Optimálny pre betonárske pracovné škáry, napr.: pracovná škára základová doska – stena

Chcete tesné stavby?
Naše overené a viackrát úspešne použité systémy splnia Vaše požiadavky.
Overená kvalita.
Bezchybné aj po dlhej dobe,
Použitých už niekoľko tisíc metrov

Č.výrobku

Označenie

VPE

100041

Flex Q15
š= 15cm

Bal 25 m

400001

Upevňovací strmeň tvaru omega
vhodný pre tesniace pásy/ tesniace plechy do v=15cm

150 ks

Príklad montáže
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Špeciálne profily tesniacich pásov
IAT-Cap
patentovaný PVC-U injektážny profil s integrovaným nasiakavým tesniacim pásom (š=7mm, v=18mm) ako aj
integrovanou buničinovou penovou hmotou, slúžiacou na prenos injektážneho materiálu.
Vhodné pre styčné škáry základová doska – stena stavaná milánskou metódou, stena - strop, pre betonárske
pracovné škáry napr.: pracovná škára základová doska – základová doska, základová doska – stena, stena – stena,
atď.
d: profil à 200cm, š: 35mm, v=25mm

Náš systém poskytuje dvojnásobnú istotu.

Č.výrobku

Označenie

VPE

100042

IAT Cap
patentovaný injektážny profil, 200cm

10 m

Príslušenstvo potrebné pre tento systém nájdete na konci tejto kapitoly (Príslušenstvo
pre tesnenie škár).
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Špeciálne profily tesniacich pásov
Rohový profil DTM 32 roh K
Vonkajší dilatačný rohový pás NBR

Č.výrobku

Označenie

VPE

100043

DTM roh K 170/160
šírka pásu 170/160mm, hrúbka 6mm, výška kotvy 20mm

Bal 25m

100044

DTM roh K 180/170/3
šírka pásu 180/170mm, hrúbka 6mm, výška kotvy 26mm

Bal 20m

Rohový profil DTM 32 roh K
Vonkajší tesniaci pás do pracovných škár NBR
Č.výrobku

Označenie

VPE

100045

ADTM roh K 170/160
šírka pásu 170/160mm, hrúbka 5mm, výška kotvy 35mm

Bal 25m

100046

ADTM roh K 180/170/3
šírka pásu 180/170mm, hrúbka 6mm, výška kotvy 35mm

Bal 20m

19

Špeciálne profily tesniacich pásov
HD-pás
Vhodný pre škáry pri použití milánskej metódy
d: bal à 25m, š: 10cm alebo 16cm
Diese beiden blauen Skizzen auf dieser Seite unbedingt in Schwarz darstellen…

Č.výrobku

Označenie

VPE

100047

HD 10 továrenská norma NB
ideálny pre škáry pri použití milánskej metódy, š=100mm

Bal 25 m

100048

HDA16 továrenská norma NB
ideálny pre škáry pri použití milánskej metódy, š=160mm

Bal 25 m

100049

HDA16/2IK továrenská norma NB
s obojstrannou injektážnou hadicou, š=160mm
možnosť dodatočnej injektáže pre zvýšenie ochrany

Bal 25 m

Silo-pás
d: bal à 50m, š: 8cm alebo12cm

Č.výrobku

Označenie

VPE

100050

S8 továrenská norma NB
š=80mm, hrúbka v strede: 5mm

Bal 50m

100051

S12 továrenská norma NB
š=120mm, hrúbka v strede: 5mm

Bal 50m

100052

S120 továrenská norma NB
š=120mm, hrúbka v strede: 10mm, s dutinou

Bal 50m
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Špeciálne profily tesniacich pásov
Tesniaci pás do pracovných škár jednostranne hladký
jednostranne hladký, vonkajší tesniaci pás do pracovných škár, ideálny pri výstavbe tunelov, vhodný aj pre zváranie s
rôznymi fóliami
d: bal à 25m, š=400mm
Č.výrobku

Označenie

VPE

100053

AA 40/30/3 BV
celková šírka: 400mm, hrúbka 4mm, výška kotvy 30mm

Bal 25m

Tesniace pásy s injektážnymi kanálmi
povolené pre „bielu vaňu“, dodávané aj ako NBR, podľa DIN 18541 časť 2 a BV.
Č.výrobku

Označenie

VPE

100054

Flex 24/1IK
vnútorný tesniaci pás do pracovných škár v továrenskej norme NB, s jednostrannou
tepelne zvarenou injektážnou hadicou Ø11mm, d=25m, š=240mm

Bal 25m

100055

Flex 32/2IK
vnútorný tesniaci pás pracovných škár v továrenskej norme NB, s obojstrannou tepelne
zvarenou injektážnou hadicou Ø11mm, d=25m, š=320mm

Bal 25m

100056

D24/2IK
vnútorný dilatačný tesniaci pás v továrenskej norme NB, s obojstrannou tepelne
zvarenou injektážnou hadicou Ø11mm, d=25m, š=240mm

Bal 25m

Tesniace pásy s oceľovými sponami
dostupné v rôznych rozmeroch
Č.výrobku

Označenie

VPE

100057

FMS 350 Elastomer podľa DIN 7865
vnútorný dilatačný tesniaci pás s bočnými oceľovými sponami

Bal 35m

Všetky tesniace pásy je možné kombinovať s nasiakavými tesniacimi pásmi ako aj s injektážnymi kanálmi.
Tvarovky rôznych tvarov ako aj špeciálne dĺžky tesniacich pásov Vám radi vyhotovíme na požiadanie.
Všetky tesniace pásy sú dodávané aj vo vyhotovení Elastomer.
Kontaktujte náš predajný tím.
.
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Tvarovky
Tesniace PVC-P tvarovky pre tesniace pásy do pracovných škár továrenská norma NB
Dĺžka ramien je štandardne 50cm. Iné dĺžky sú možné na objednávku.
Tvarovky s inými tesniacimi pásmi na vyžiadanie (napr. armované tesniace pásy, vonkajšie, atď.)
Možnosť vzájomného kombinovania rôznych tesniacich pásov, napr.: tesniaci pás do pracovnej škáry s tesniacim
pásom do dilatačnej škáry, atď.
Č.výrobku

Označenie

VPE

100058

Tvarovka 1
použitie k príslušnému tesniacemu pásu, dĺžka ramien 50cm

1 ks

100059

Tvarovka 2
použitie k príslušnému tesniacemu pásu, dĺžka ramien 50cm

1 ks

100060

Tvarovka 3
použitie k príslušnému tesniacemu pásu, dĺžka ramien 50cm

1 ks

100061

Tvarovka 4
použitie k príslušnému tesniacemu pásu, dĺžka ramien 50cm

1 ks

100062

Tvarovka 5
použitie k príslušnému tesniacemu pásu, dĺžka ramien 50cm

1 ks

100063

Tvarovka 6
použitie k príslušnému tesniacemu pásu, dĺžka ramien 50cm

1 ks

100064

Tvarovka 7
použitie k príslušnému tesniacemu pásu, dĺžka ramien 50cm

1 ks

100065

Tvarovka 8
použitie k príslušnému tesniacemu pásu, dĺžka ramien 50cm

1 ks

Formstück 1

Formstück 2

Formstück 3

Formstück 4

Formstück 5

Formstück 6

Formstück 7

Formstück 8
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Tesniaci plech
Tesniace plechy s izolačným povrchom
Alternatíva, ktorá šetrí čas: ideálne pre rôzne betonárske pracovné škáry.
S tesniacimi plechmi s povrchom s vrstvou butylkaučuku sa jednoducho manipuluje, ľahko sa kladú a nie sú nákladné.
Upozornenie: skladovať na suchom mieste, nad bodom mrazu. Neobmedzená doba skladovania.
Č.výrobku

Označenie

100066

Fradiflex tesniaci plech Standard profil 210cm
dĺžka 210cm, hrúbka plechu.: 0,6mm, v=150mm
jedna strana pokrytá butylkaučukom

105 m

100067

Fradiflex tesniaci plech Standard bal 25m
s kotviacim uholníkom, hrúbka plechu: 0,6mm, v=150mm
jedna strana pokrytá butylkaučukom

25 m

100068

Fradiflex tesniaci plech Premium profil 210cm
dĺžka 210cm, hrúbka plechu.: 0,6mm, v=150mm
obidve strany pokryté butylkaučukom

105 m

100069

Fradiflex tesniaci plech Premium bal 25m
bez kotviaceho uholníka, hrúbka plechu.: 0,6mm, v=150mm
obidve strany pokryté butylkaučukom

25 m

100070

Fradiflex tesniaci plech Premium bal 25m
s kotviacim uholníkom, hrúbka plechu: 0,6mm, v=150mm
obidve strany pokryté butylkaučukom

25 m

Dodávame tesniace plechy potiahnuté jedno- alebo obojstranne, na požiadanie aj s názvom Vašej firmy alebo logom.
Kontaktujte náš predajný tím.
Príslušenstvo potrebné pre všetky tesniace plechy nájdete na konci kapitoly (Príslušenstvo pre tesnenie škár).
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Tesniaci plech
Tesniace plechy s izolačným povrchom
Alternatíva, ktorá šetrí čas: ideálne pre rôzne betonárske pracovné škáry.
Upozornenie: skladovať na suchom mieste, nad bodom mrazu. Neobmedzená doba skladovania.
Č.výrobku

Označenie

100071

CEM Flex VB tesniaci plech tyč 200cm
bez kotviaceho uholníka, hrúbka plechu: 1,25mm (vrátane izolačného povrchu),
v=150mm obojstranná kryštalická vrstva, nepriepustnosť skúšaná do min. 5 bar tlaku
vody.
Výhody:
-- efekt „samoopravy“
-- odpadá sťahovanie fólií
-- nie je potrebné lepenie spojov
-- rýchla a lacná montáž
-- jedinečná ochranná vrstva s aktívnym tesnením!
-- patentovaný vrstvený panel s abP.

100 m

Náš
špecialista

Príslušenstvo k tesniacim plechom
400009

Pružinová spona 50mm
jednoduché vyhotovenie, pozinkovaná

25 ks

400010

Spojovacia svorka tesniaci pás/tesniaci plech
pre spojenie tesniaceho plechu a pásu vrátane nasiakavej gumy

1 ks

400001

Upevňovací strmeň tvaru omega
vhodný pre tesniace pásy/tesniace plechy do v=15cm

150 ks
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Tesniace pásy nasiakavé
Tesniace pásy nasiakavé z bentonitu alebo PVC-P
optimálne pre utesnenie betónových prefabrikátov, zvislých pracovných škár a škár medzi oceľou a betónom.
Upozornenie: skladovať na suchom mieste, nad bodom mrazu. Neobmedzená doba skladovania.
Č.výrobku

Označenie

100072

Inno-Bent 25 x 10mm
tesniaci pás nasiakavý s cca. 400% nasiakavosťou
bal à 5m
Upozornenie: konce uložť s prekrytím (cca. 5-10cm)

30 m

100073

Inno-Bent 25 x 20mm
tesniaci pás nasiakavý s cca. 400% nasiakavosťou
bal à 5m
Upozornenie: konce uložiť s prekrytím (cca. 5-10cm)

30 m

100074

Quellmeister 20 x 3mm
tesniaci pás nasiakavý s cca. 300% nasiakavosťou
modifikovaný PVC-P s nasiakavou zložkou
Upozornenie: konce uložiť kolmo a zvariť

75m

100075

Quellmeister 20 x 6mm
tesniaci pás nasiakavý s cca. 300% nasiakavosťou
modifikovaný PVC-P s nasiakavou zložkou
Upozornenie: konce uložiť kolmo a zvariť

75m

100076

Quellmeister 20 x 10mm
tesniaci pás nasiakavý s cca. 300% nasiakavosťou
modifikovaný PVC-P s nasiakavou zložkou
Upozornenie: konce uložiť kolmo a zvariť

75m

100077

Quellmeister 20 x 20mm
tesniaci pás nasiakavý s cca. 300% nasiakavosťou
modifikovaný PVC-P s nasiakavou zložkou
Upozornenie: konce uložiť kolmo a zvariť

75m

100078

Quellmeister 30 x 30mm
tesniaci pás nasiakavý s cca. 300% nasiakavosťou
modifikovaný PVC-P s nasiakavou zložkou
Upozornenie: konce uložiť kolmo a zvariť

75m

Tesniace pásy nasiakavé iných rozmerov a dĺžok na vyžiadanie.
Polyuretanové (PU) tesniace pásy nasiakavé na vyžiadanie.
Kontaktujte náš predajný tím.
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Injektážne hadice
Injektážne kanáliky PVC-P perforované
Optimálne pre utesnenie betónových prefabrikátov, betonárskych pracovných škár.
Spoľahlivosť, nenáročná montáž, nízke náklady!
Č.výrobku

Označenie

100094

Innoplast injektážna hadica
vonkajší-Ø11mm, vnútorný-Ø6mm,
perforovaná, modrá, bal 100m

100 m

100079

Predimax 11 injektážna hadica
vonkajší-Ø11mm, vnútorný-Ø6mm, viacnásobné použitie
(potrebné vypláchnutie), dvojstenná hadica perforovaná,
možnosť použitia pre všetky druhy živíc a jemný cement, zelená,
bal 100m

100 m

100080

Predimax 19 injektážna hadica
vonkajší -Ø19mm, vnútorný-Ø11mm, viacnásobné použitie (potrebné vypláchnutie),
dvojstenná hadica perforovaná, možnosť použitia pre všetky druhy živíc a jemný
cement, zelená, vhodná aj na vyplnenie dutín, bal 100m

100 m

Špecialista pre viacnásobné použitie
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Tesniace fólie
Tesniace fólie
Kvalitný tesniaci systém pre pracovné a dilatačné škáry trvalo vystavené vlhkosti ako aj pre izoláciu trhlín, aj v
miestach s predpokladaným väčším sadaním. Skladovateľnosť: 36 mesiacov od dátumu výroby
- vysoká odolnosť voči pohybom
- odolné voči mnohým chemikáliám
- odolné voči vode a poveternostným podmienkam
Pre dosiahnutie lepšej priľnavosti je potrebné podklad zvýšiť - aufstocken.
Č.výrobku

Označenie

100081

Tesniaca fólia – pás 10cm
š= 10cm, h= 1mm, d= 50m

50m

100082

Tesniaca fólia – pás 15cm
š= 15cm, h= 1mm, d= 25m

25m

100083

Tesniaca fólia – pás 20cm
š= 20cm, h= 1mm, d= 25m

25m

100084

Tesniaca fólia – pás 10cm
š= 10cm, h= 2mm, d= 20m

20m

100085

Tesniaca fólia – pás 15cm
š= 15cm, h= 2mm, d= 20m

20m

100086

Tesniaca fólia – pás 20cm
š= 20cm, h= 2mm, d= 20m

20m

100087

Tesniaca fólia – pás 30cm
š=30cm, h= 2mm, d= 20m

20m

2-zložkové epoxidové lepidlo pre škáry a trhliny
- jednoduché spracovanie
- vysoká mechanická pevnosť
- po vytvrdnutí nedochádza k zmršteniu
- nie je potrebný základný náter
- veľmi dobrá priľnavosť
- neprepúšťa tekutiny ani vodnú paru
Riaďte sa bezpečnostnými a technickými predpismi ako aj pokynmi na spracovanie.
Č.výrobku

Označenie

100088

Epoxidová malta Normal Komp. A
balenie 30kg, 2K lepidlo na báze epoxidovej živice

30kg

100089

Epoxidová malta Normal Komp. B
balenie 10kg, 2K lepidlo na báze epoxidovej živice

10kg

100090

Epoxidová malta Rapid Komp. A
balenie 30kg, 2K lepidlo na báze epoxidovej živice

30kg

100091

Epoxidová malta Rapid Komp. B
balenie 10kg, 2K lepidlo na báze epoxidovej živice

10kg

400049

Prostriedok na odstránenie živice
balenie 25l, odstraňuje živice na báze polyuretánu a
epoxidu (v nevytvrdenom stave)

25l
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Krycie tesniace pásy
Krycie tesniace pásy
Elastomer, odolné voči poveternostným podmienkam a UV-žiareniu, voči olejom a bitumenu, rôzne vyhotovenie
Č.výrobku

Označenie

100092

MKN – krycie tesniace pásy
vhodné pre dilatačné škáry. Rôzne vyhotovenie pre rôzne šírky dilatačných škár;
8mm – 60mm

40 m

Rôzne vyhotovenie v šedej alebo čiernej farbe.
Kontaktujte náš predajný tím.
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Príslušenstvo k tesneniu škár
Príslušenstvo k tesneniu škár
Č.výrobku

Označenie

400001

Upevňovací strmeň tvaru omega
vhodný pre tesniace pásy/tesniace plechy do v=15cm

150 ks

400002

WS 6
spojka na hadice, koleno Ø 6mm

25 ks

400003

GS 6
spojka na hadice, rovný kus Ø 6mm

25 ks

400004

TX hadica 6 x 3mm
prítoková a odtoková hadica, modrá transparentná

50 m

400005

TX hadica 6 x 3mm
prítoková a odtoková hadica, červená transparentná

50 m

400006

TX hadica 6 x 3mm
prítoková a odtoková hadica, zelená transparentná

50 m

400007

TX hadica 6 x 3mm
prítoková a odtoková hadica, transparentná

50 m

400008

Hmoždinka pre klince 6 x 40mm
odolná voči korózii, kyseline kremičitej

200 ks

400009

Pružinová spona 50mm
jednoduché vyhotovenie, pozinkovaná, 4mm hrúbka

25 ks

400010

Spojovacia svorka tesniaci pás/tesniaci plech
pre spojenie tesniaceho plechu a pásu vrátane nasiakavej gumy

1 ks
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Príslušenstvo k tesneniu škár
Príslušenstvo k tesneniu škár
Č.výrobku

Označenie

400011

Inno – lepidlo MS-P čierne
lepidlo na báze MS-polyméru na lepenie nasiakavých
tesniacich pásov, 290ml patróna,
použiteľné do každej bežnej pištole

12 ks

400012

Swellseal Mastic WA – nasiakavá pasta
tesniaca hmota schopná nasiaknuť vodu, pre utesnenie
betonárskych pracovných škár aj na vlhkom podklade
a pri prechode rúr, čas vytvrdnutia: cca. 24-36 hod.
bez rozpúšťadiel, elastická PU-báza, 310ml,
použiteľné do každej bežnej pištole.
K dostaniu aj v 600ml vrecku.

12 ks

400013

Upevňovacia svorka pre IK Ø11mm
umelohmotná upevňovacia svorka pre injektážne kanáliky

400 ks

400014

Hadicová svorka 8-16mm
pre umelohmotné hadice, závitovky,
pozinkovaná, šírka pásu 9mm
iné hadicové svorky na vyžiadanie

1000 ks

400048

Hadicová svorka 12-22mm
pre umelohmotné hadice, závitovky,
pozinkovaná, šírka pásu 9mm
iné hadicové svorky na vyžiadanie

100 ks

400015

Upevňovacia spona 10mm
pre káble, umelohmotné hadice, atď.,
pozinkovaná, šírka pásu 10mm, hrúbka materiálu 1mm,
vyvŕtaný otvor Ø4,8mm.
Iné upevňovacie spony na vyžiadanie

100 ks

400016

Upevňovacia lišta
pre nasiakavé tesniace pásy, d=100cm, š=27mm, v= 6mm,
hrúbka materiálu 1,5mm, dierkovaná

10 m

400017

Zvárací pás
pre spájanie tesniacich pásov zváraním (napr. tupý spoj)

25 m
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Ostatné tesniace a stavebné výrobky
Zváracie a vulkanizačné prístroje
Č.výrobku

Označenie

400018

Zváracia šablóna
pre spájanie tesniacich pásov
v rozličných prevedeniach.
Na vyžiadanie
Výrobok nemusí zodpovedať vyobrazeniu.

1 ks

400019

Matrice pre tesniace pásy
v rozličných prevedeniach.
Na vyžiadanie
Výrobok nemusí zodpovedať vyobrazeniu.

1 ks

400020

Zváracia sekera 125 Watt
Napätie 220-230V, 50Hz

1 ks

400021

Zváracia sekera 300 Watt
napätie 220-230V, 50Hz

1 ks

400022

Ručný teplovzdušný sušič
Napätie 220-230 V, 50Hz,
Regulácia teploty 20°C-700°C
Hmotnosť 1,4kg, vrátane 3m kábla

1 ks

400050

Ručný teplovzdušný sušič s digitálnym ukazovateľom
Napätie 220-230 V, 50Hz,
Regulácia teploty 20°C-700°C
Hmotnosť 1,4kg, vrátane 3m kábla

1 ks

Iné zváracie a vulkanizačné prístroje na vyžiadanie.
Kontaktujte náš predajný tím.
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Izolovanie plôch
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Bitumenové hmoty aplikované v hrubej vrstve
Bitumenová hmota aplikovaná v hrubej vrstve 1-zložková
ideálna pre veľkoplošné izolácie, jednoduchá aplikácia,
cenovo výhodná, možnosť použitia do výšky vodného stĺpca max. 3m,
odolná voči dažďu po cca. 4-5 hodinách, možnosť skladovania
12 mesiacov pri teplotách nad bodom mrazu.

Č.výrobku

Označenie

200001

Inno-Plast 1K-Bitumenová hmota KL
obsahuje polystyrol, pripravená na použitie, balenie 30 l

30 l

200002

Inno-Plast 1K-Bitumenová hmota SA
nezrážanlivá, pripravená na použitie, zmenšenie hrúbky hmoty po preschnutí cca. 13%,
balenie 30 l

30 l

Bitumenová hmota aplikovaná v hrubej vrstve 2-zložková
ideálna pre veľkoplošné izolácie, jednoduchá aplikácia, cenovo výhodná, rýchle vyschnutie 1-2 dni,
možnosť použitia do výšky vodného stĺpca max. 3m, odolná voči dažďu po cca. 4-5 hodinách, možnosť skladovania
12 mesiacov pri teplotách nad bodom mrazu.
200003

Inno-Plast 2K-Bitumenová hmota KL
prekrýva trhliny, obsahuje vystužovacie vlákná, neobsahuje rozpúšťadlá, balenie 30kg

30kg

200004

Inno-Plast 2K-Bitumenová hmota PL
prekrýva trhliny, obsahuje polystyrol, neobsahuje rozpúšťadlá, balenie 30kg

30kg

200005

Inno-Plast 2K-Bitumenová hmota PL-DW
Proti vztlakovej vode, prekrýva trhliny, obsahuje vystužovacie vlákná, neobsahuje
rozpúšťadlá, balenie 30kg

30kg

200006

Bitumenový základný náter 30l
neobsahuje rozpúšťadlá, pripravený na použitie, balenie 30 l

30 l

200007

Bitumenový základný náter 10l
neobsahuje rozpúšťadlá, pripravený na použitie, balenie 10 l

10 l

400023

Armovacie pletivo
Odolné voči zásadám, neposúva sa, š= 100cm, bal à 50m

50m
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Bitumenové izolačné pásy
Bitumenové izolačné pásy
V rôznom prevedení, vhodné pre „čiernu vaňu“
Č.výrobku

Označenie

200006

Bitumenový základný náter Voranstrich 30l
neobsahuje rozpúšťadlá, pripravený na použitie, balenie 30 l

30 l

200007

Bitumenový základný náter 10l
neobsahuje rozpúšťadlá, pripravený na použitie, balenie 10 l

10 l

200008

Bitumenový izolačný pás EKV 4
hrúbka materiálu 4mm, 1 bal à 10m², hmotnosť: 47kg/bal

10 m²

200009

Bitumenový izolačný pás EKV 4 WF
odolný proti prerasteniu koreňmi, hrúbka materiálu 4mm, 1 bal à 10m², hmotnosť:
47kg/bal

10 m²

200010

Bitumenový izolačný pás E4 SK
samolepiaci, hrúbka materiálu 4mm, 1 bal à 10m², hmotnosť: 47kg/bal

10 m²

200011

Bitumenový izolačný pás EKV 5
hrúbka materiálu 5mm, 1 bal à 7,5m², hmotnosť: 43kg/bal

7,5 m²

200012

Bitumenový izolačný pás Alpin SO šedý
hrúbka materiálu 5mm, 1 bal à 7,5m², hmotnosť: 39kg/bal

7,5m²

200013

KSK Primer – základný náter
Pre samolepiace pásy za studena, pripravený na použitie, neobsahuje rozpúšťadlá,
čas schnutia: ca. 45min,
balenie 30 Liter

30 l

200014

KSK hrubý pás
samolepiaci s vysokou lepiacou schopnosťou, HDPE-nosná fólia odolná voči
roztrhnutiu, hrúbka materiálu ≥1,5mm, š= 100cm, izolačné a paronepriepustné účinky,
ohybný, dilatujúci, prekrýva trhliny, odolný voči všetkým prírodným agresívnym látkam
nachádzajúcim sa v pôde.
Na vyžiadanie rôzne šírky a hrúbky s vulkanizačnými pásmi(5cm – 70cm).

15 m

Iné izolačné pásy a bitumenové izolačné výrobky na vyžiadanie.
Kontaktujte náš predajný tím.
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Bentonitové izolácie
Bentonitové matrace – hnedá vaňa
Ideálne pre veľkoplošné izolácie, jednoduché uloženie, aktívna a profesionálna izolácia, vysoká úspora armovania,
„samooprava“ prípadných trhlín, pokládka nie je závislá na počasí, 6 bar tlak vody, odolné proti prerasteniu koreňmi,
mrazuvzdorné, neobmedzená skladovateľnosť.
Č.výrobku

Označenie

200015

Bentonitová matrac dvojvrstvová s ochranou proti dažďu
So všeobecným osvedčením a značkou CE, š=1,80m, d=30m, tesniaci účinok až do
wcal = 0,3mm(šírka trhliny), s integrovanou ochranou proti dažďu a prerasteniu
koreňmi, hrúbka materiálu v suchom stave: 8mm, prekrytie cca. 15cm

54 m²

200016

Bentonitový prášok
Vhodný pre vodorovné prekrytie, balenie 25kg

25 kg

200017

Bentonitová pasta
Vhodná pre zvislé prekrytie, balenie 18kg vedro

18 kg
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Povlakové stierky (Dichtschlämme)
Dichtschlämme
Povlakové stierky viazané cementom, vhodné pre betónové povrchy, pre vnútorné aj vonkajšie použitie, odolné voči
vode a mrazu, možnosť nanášania natieraním alebo špachtľou, vypĺňa póry.
Č.výrobku

Označenie

200018

Aquatek Super XA
1- zložková povlaková stierka viazaná cementom na izoláciu betónových plôch proti
trvalému pozitívnemu a/alebo negatívnemu tlaku vody. Tesnenie uzatvorením pórov a
mikrotrhlín v betóne.
Mieša sa s vodou: 25kg prášku : ca. 12-16l vody
Čas vytvrdnutia: cca. 1 hodina
Spotreba cca.: 0,75 – 1,50kg / mm / m² (podľa podkladu)
Pevnosť v tlaku: 10 bar

25 kg

200019

Aquatek Elastic 2C
2-zložková povlaková stierka viazaná cementom trvalo elastická, pre izoláciu
betónových a murovaných častí pri trvalom pozitívnom a/alebo negatívnom tlaku vody.
Optimálna pre stavby, kde hrozí vznik trhlín.
Možnosť použitia na suchý alebo vlhký povrch.
2 zložky: 23kg prášok; 9 l tekutina
Čas vytvrdnutia: cca. 3 hodiny
Spotreba cca.: 1,50 – 2,9kg / mm / m² (podľa podkladu)
Pevnosť v tlaku: 15 bar

23 kg
9 kg

200020

Idrosilex Pronto Dichtschlämme
1-zložková povlaková stierka viazaná cementom na izoláciu betónových plôch proti
vlhkosti.
Spracovanie: cca. 5:1 miešať s vodou
Čas vytvrdnutia: cca. 5 hodín
Spotreba:c ca. 1-2 kg / mm / m² (podľa podkladu)

25 kg
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Injektážne materiály
Akrylový gél (Gelacryl)
2-zložkový akrylátový gél pre utesnenie pórov, trhlín, kapilárnych defektov, dutín a štrkových hniezd v betóne,
mimoriadne nízka viskozita (lepšia penetrácia ako voda), vynikajúca priľnavosť na rozličné povrchy, veľmi pružný.
Č.výrobku

Označenie

300001

Gelacryl Superflex

25 l

300002

Gelacryl AR

25 l

300003

Cat TE300
Katalyzátor pre Superflex akrylátový gél – reakčné zložky

25 l

300004

Iniciátor SP200
Iniciátor pre Superflex akrylátový gél – želírovacie zložky, určuje čas do vytvorenia
gélu.

0,45 kg

Ak si nie ste istí, ktorý materiál treba použiť, kontaktujte náš predajný tím.
Iné injektážne materiály na vyžiadanie.
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Injektážne materiály
Polyuretanová živica
Hydrofóbna 1-zložková polyuretanová živica s nízkou viskozitou, reaguje pri kontakte s vodou, slúži na utesnenie
priesakov vody, trhlín, škár s veľkým prúdením vody pri vysokom tlaku.
Č.výrobku

Označenie

300005

HA Cut
1-zložková polyuretanová živica, použitie ako blokátor vody v trhlinách, škárach alebo
štrkových hniezdach, ako tuhá izolácia, neobsahuje rozpúšťadlá, odolná voči mnohým
organickým rozpúšťadlám (kyseliny, zásady, mikroorganizmy, atď.)

25 l

300006

HA Cut Cat
Katalyzátor pre HA-Cut.
Dôležité: Je potrebné určiť rýchlosť reakčného času.

2,5 l

300007

HA Flex SLV
Pre trhliny < 0,5mm, neobsahuje rozpúšťadlá, odolná voči mnohým organickým
rozpúšťadlám (kyseliny, zásady, mikroorganizmy, atď.)

25 kg

300008

HA Flex Cat
Katalyzátor pre HA Flex SLV

Ak si nie ste istí, ktorý materiál treba použiť, kontaktujte náš predajný tím.
Iné injektážne materiály na vyžiadanie.
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Injektážne materiály
Epoxidová živica
2-zložková epoxidová živica pre silový spoj trhlín a mikrotrhlín v betóne a murive. Použitie pri injektáži trhlín, statickom
spevnení stavieb ako aj pri lepení ukotvenia.
Č.výrobku

Označenie

300009

Denepox 40
2-zložková epoxidová živica, nízka viskozita, aj na vlhké podklady

3 kg

300010

Deltapox INJ
2-zložková epoxidová živica, optimálna pre statické spevnenie, len na suché povrchy,
veľmi dobrá priľnavosť – lepšia odolnosť voči vytrhnutiu ako betón, neobsahuje riedidlá,
vytvrdnutý Deltapox INJ je odolný voči kyselinám, zásadám, olejom, tukom a petroleju.

3 kg

Ak si nie ste istí, ktorý materiál treba použiť, kontaktujte náš predajný tím.
Iné injektážne materiály na vyžiadanie.
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Injektážne materiály
Cement
Mikrocement na vyplnenie dutín v betóne a murive.
Č.výrobku

Označenie

300011

Mikrocement - Dyckerhoff Microdur
Vhodný na vyplnenie trhlín, dutín v betóne a murive.

25 kg

300012

Omnitek Injekt
Vysoko kvalitný mirocement s nízkym obsahom sulfátu, vhodný na vyplnenie trhlín,
dutín v betóne a murive ako aj na stabilizáciu a izoláciu muriva. Môže sa použiť s
cementovo-gélovým systémom.
Pomer miešania: voda : cement: 3:1

25 kg

Ak si nie ste istí, ktorý materiál treba použiť, kontaktujte náš predajný tím.
Iné injektážne materiály na vyžiadanie.
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Oceľové injektážne pakre
Č.výrobku

Označenie

300013

Oceľový paker 10 x 120mm, tlakový kus 70mm, gumové tesnenie 40mm

100 ks

300014

Oceľový paker 12 x 110mm, tlakový kus 70mm, gumové tesnenie 40mm

100 ks

300028

Oceľový paker 12 x 120mm, tlakový kus 70mm, gumové tesnenie 40mm vrátane
spätného ventilu

100 ks

300015

Oceľový paker 12 x 160mm, tlakový kus 110mm, gumové tesnenie 40mm

100 ks

300016

Oceľový paker 13 x 120mm, tlakový kus 70mm, gumové tesnenie 40mm

100 ks

300017

Oceľový paker 13 x 160mm, tlakový kus 110mm, gumové tesnenie 40mm

100 ks

Všetky injektážne pakre dodávame na vyžiadanie aj z nehrdzavejúcej ušľachtilej ocele.
Injektážne pakre v rôznom prevedení, rôznych priemerov a dĺžok dodáme na vyžiadanie.
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Ostatné injektážne pakre
Č.výrobku

Označenie

300018

Packer s kužeľovou skrutkou s gumovou hmoždinkou Ø12 x 135mm,
vnútorný-Ø 4mm
vonkajší závit 6,4mm vnútorný závit M6 a krídlová rukoväť,
vhodný pre cementove injekcie

50 ks

300019

Packer s kužeľovou skrutkou s gumovou hmoždinkou Ø14 x 135mm,
vnútorný-Ø 5mm
vonkajší závit 6,4mm vnútorný závit M6 a krídlová rukoväť,
vhodný pre cementove injekcie

50 ks

300020

Uzatvárací kus
vnútorný závit 6,4mm a voľný priechod Ø 7mm,
vhodný napr. pre klinový paker, atď.

50 ks

300021

Uzatvárací kus
vnútorný závit M10x1 a voľný priechod Ø 7mm,
vhodný napr. pre oceľový paker

50 ks

300022

Uzatvárací kus
vnútorný závit M8,
vhodný napr. pre injektážny hadicový paker

50 ks

300023

Debniaci paker – klincový paker
vnútorný závit M8, závit vrut do dreva
a 2 zásuvné objímky pre upevnenie výstuže;
v=55mm, biely ochranný tŕň pre
plniacu stranu.

10 ks
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Ostatné príslušenstvo pre injektovanie
Č.výrobku

Označenie

300024

Injektážny hadicový paker Ø8 (driek) x 65mm
Vonkajší závit M8 a krídlová rukoväť.
Možnosť dodania HD-kužeľovej spojky

50 ks

300025

Injektážny hadicový paker Ø8 (driek) x 75mm
Vonkajší závit M8 a krídlová rukoväť.
Možnosť dodania HD-kužeľovej spojky

50 ks

300026

I Injektážny hadicový paker SW10 x 65 mm

400014

Hadicová svorka 8-16mm
pre umelohmotné hadice, závitovky,
pozinkovaná, šírka pásu 9mm
iné hadicové svorky na vyžiadanie

100 ks

400048

Hadicová svorka 12-22mm
pre umelohmotné hadice, závitovky,
pozinkovaná, šírka pásu 9mm
iné hadicové svorky na vyžiadanie

100 ks

400024

SDS Vrták (Hammerbohrer) 6 x 60 mm

1 ks

400025

SDS Vrták (Hammerbohrer) 12 x 310mm

1 ks

400026

SDS Vrták (Hammerbohrer) 12 x 570mm

1 ks

400027

Priečny držiak (Querschiebegriff)
1/4“, 115mm, vhodný na zaskrutkovanie injektážneho pakera

1 ks

400028

Nástavec 4-hranný
1/4“, 100mm, predĺženie pre priečny držiak

1 ks

400029

Nástavec pre nástrčkový kľúč 6-hranný
1/4“, 50mm, SW7

1 ks

Iné plastové injaktážne pakre dodávame na vyžiadanie v rôznom prevedení, rôznych priemerov a dĺžok.
Kontaktujte náš predajný tím.
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Injektážna pumpa
Membránová pumpa LE-203
Kompaktná, robustná a výkonná membránová pumpa je koncipovaná pre profesionálne použitie.
Výhodou pumpy je hadica pre spätný tok s guľovým ventilom, ktorý uľahčuje nasávanie vysoko viskóznych materiálov
a zabezpečuje zníženie tlaku v pumpe a hadici.
Výhody:
 veľká plocha membrány – malé opotrebovanie membrány
 presné nastavenie tlaku
 vysoko nadimenzovaný otvor – vysoký výkon
 ventilová technika – vhodné aj pre vysoko viskózne materiály
 možnosť využiť aj ako rozprašovač
Výrobok č. 300027
Materiály:
EP – živice
PU – živice
PU – peny
Vodné roztoky
Technické údaje:
Príkon
Výkon motora
Prevádzkový tlak – plynulá regulácia
Dopravované množstvo
Hmotnosť
Rozmery v cm (v x š x d)

230V
0,75 kW
5 – 200 bar
max. 2,1 l/min
22 kg
75 x 28 x 50

Príslušenstvo:
Tlakomerná jednotka s manometrom 0-250 bar, 5m HD-hadica Ø 6mm a HD-guľový ventil s násadkou, 6 l
transparentná nádrž na materiál.

Presné nastavenie tlaku

Hadica pre spätný tok s guľovým ventilom

Iné injektážne prístroje na vyžiadanie.
Kontaktujte náš predajný tím.
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Rôzne debniace a stavebné výrobky
•

Debnenie a koše pre tesniace pásy
−
−

•

Debnenie betónových škár
Koše pre tesniace pásy

Ostatné izolačné a stavebné výrobky
−
−
−

Ostatné príslušenstvo
Zváracie a vulkanizačné prístroje
Prechody rúr

49

Debniace systémy
Stremaform Typ 3030
Debniace prvky pre betonárske pracovné škáry s predmontovanou mrežovinou.
Typ 3030 je vhodný pre debnenie pracovných škár základová doska/základová doska príp. stena/stena.
Výhody:
-- úspora času a nákladov oproti drevenému debneniu
-- presakovaním betónu cez mrežovinu vznikne drsný povrch pre ďalší betonársky úsek
-- výstuž presahuje bez prerušenia do ďalšieho pracovného úseku
-- spojenie pracovnej škáry ako pri monolitickom betónovaní
-- dodanie s alebo bez koša na tesniaci pás
(v zásade sa Stremaform Typ 3030 dodáva s košom na tesniaci pás.)
Stremaform Typ 3030 dodávame v rôznych montážnych rozmeroch.
EBM 21cm až 300cm, iné výšky na vyžiadanie.
EBM (montážny rozmer) vychádza z panelov – alebo hrúbky steny mínus betónová krycia vrstva mínus priemer prútov
obidvoch vrstiev výstuže
Debniace prvky nie sú na sklade, vyrábajú sa špeciálne podľa požiadaviek.
Dodacia doba od objednávky: cca. 7 pracovných dní
Radi Vám dodáme špeciálne debniace prvky.
Kontaktujte náš predajný tím.

Príklad: 3m základová doska (Wirtschaftsuniversität Wien, 2010)
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Debniace systémy
Stremaform Typ 3030
Upozornenie: pri objednávaní treba zohľadniť:
Druh a šírku tesniaceho pásu (napr. Flex 32 alebo Flex 24)
Č.výrobku

Označenie

400031

Stremaform Typ 3030
EBM 21 – 25

240cm

400032

Stremaform Typ 3030
EBM 31 – 35

240cm

400033

Stremaform Typ 3030
EBM 41 – 45

240cm

400034

Stremaform Typ 3030
EBM 51 – 55

240cm

400035

Stremaform Typ 3030
EBM 61 – 65

240cm

400036

Stremaform Typ 3030
EBM 71 – 75

240cm

400037

Stremaform Typ 3030
EBM 81 – 85

240cm

400038

Stremaform Typ 3030
EBM 91 – 95

240cm

Obr.: stena/stena debnenie s tesniacim plechom

Obr.: doska/doska debnenie s tesniacim
plechom

Iné montážne rozmery na vyžiadanie.
Kontaktujte náš predajný tím.

52

Debniace systémy
Stremaform Typ 5430
Debniace prvky pre dilatačné škáry v betóne s predmontovanou mrežovinou.
Typ 5430 vhodný pre debnenie dilatačných škár základová doska/základová doska, príp. stena/stena.
Výhody:
-- úspora času a nákladov oproti drevenému debneniu
-- dodanie s alebo bez koša na tesniaci pás
(v zásade sa Stremaform Typ 5430 dodáva s košom na tesniaci pás.)
Stremaform Typ 5430 dodávame v rôznych montážnych rozmeroch.
EBM 21cm až 300cm, iné výšky na vyžiadanie.
EBM (montážny rozmer) vychádza z panelov – alebo hrúbky steny mínus betónová krycia vrstva mínus priemer prútov
obidvoch vrstiev výstuže
Debniace prvky nie sú na sklade, vyrábajú sa špeciálne podľa požiadaviek.
Dodacia doba od objednávky: cca. 7 pracovných dní
Radi Vám dodáme špeciálne debniace prvky.
Kontaktujte náš predajný tím.
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Debniace systémy
Stremaform Typ 5430
Upozornenie: pri objednávaní treba zohľadniť:
Druh a šírku tesniaceho pásu (napr. D32 alebo D24)
Č.výrobku

Označenie

400039

Stremaform Typ 5430
EBM 21 – 25

240cm

400040

Stremaform Typ 5430
EBM 31 – 35

240cm

400041

Stremaform Typ 5430
EBM 41 – 45

240cm

400042

Stremaform Typ 5430
EBM 51 – 55

240cm

400043

Stremaform Typ 5430
EBM 61 – 65

240cm

400044

Stremaform Typ 5430
EBM 71 – 75

240cm

400045

Stremaform Typ 5430
EBM 81 – 85

240cm

400046

Stremaform Typ 5430
EBM 91 – 95

240cm

Iné montážne rozmery na vyžiadanie.
Kontaktujte náš predajný tím.
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Debniace systémy
Stremaform Typ 3060 – sokel s košom na tesniaci pás
Tesniace pásy, aj bez výstuže, sú fixované isto a spoľahlivo.
Sokel zabraňuje vybočeniu tesniaceho pásu/tesniaceho plechu.
Upozornenie: pri objednávaní treba zohľadniť:
Druh a šírku tesniaceho pásu (napr. A32 alebo A24)
Č.výrobku

Označenie

400047

Stremaform Typ 3060
S košom na tesniaci pás 25cm – montážny rozmer 15cm

240cm

400048

Stremaform Typ 3060
S košom na tesniaci pás 32cm –montážny rozmer 15cm

240cm
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Ostatné izolačné a stavebné výrobky
Príslušenstvo k tesneniu škár

vid. Str. 29 - detto

Č.výrobku

Označenie

400001

Upevňovací strmeň tvaru omega
vhodný pre tesniace pásy/tesniace plechy do v=15cm

150 ks

400002

WS 6
Schlauchverbinder, Winkelstück Ø 6mm

25 Stk.

400003

GS 6
Schlauchverbinder, gerades Stück Ø 6mm

25 Stk.

400004

TX Schlauch 6 x 3mm
Ein- und Auslassschlauch, blau transparent

50 m

400005

TX Schlauch 6 x 3mm
Ein- und Auslassschlauch, rot transparent

50 m

400006

TX Schlauch 6 x 3mm
Ein- und Auslassschlauch, grün transparent

50 m

400007

TX Schlauch 6 x 3mm
Ein- und Auslassschlauch, transparent

50 m

400008

Nageldübel 6 x 40mm
verrottungssicher, beständig gegen Betonkieselsäure

200 Stk

400009

Federstecker 50mm
einfache Ausführung, verzinkt, 4mm Materialstärke

25 Stk

400010

Anschlussklemme Fugenband/Fugenblech
Für Verbindungen von Fugenblech an Fugenband inkl. Quellgummi.

1 Stk.
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Sonstige Abdichtungs‐ und Bauprodukte
Zubehör für Fugenabdichtung

vid. Str. 30 - detto

Artikel Nr.

Bezeichnung

VPE

400011

Inno – Dichtkleber MS-P Schwarz
Dichtkleber auf MS-Polymer-Basis zum Verkleben
von Quellfugenbändern, 290ml Kartusche,
verwendbar mit jeder handelsüblichen Kartuschenpistole

12 Stk

400012

Swellseal Mastic WA - Quellpasta
Wasserquellfähiger Dichtstoff zur Abdichtung von
Betonier-Arbeitsfugen auch bei feuchtem Untergrund
und bei Rohrdurchführungen, Aushärtezeit: ca. 24-36 Std.
lösemittelfrei, elastisch PU-Basis, 310ml,
verwendbar mit jeder handelsüblichen Kartuschenpistole.
Auf Anfrage erhältlich auch als 600ml Beutel.

12 Stk

400013

Befestigungsclips für IK Ø11mm
Kunststoffbefestigungsclips für Injektionskanäle

400 Stk

400014

Schlauchschellen 8-16mm
für Kunststoffschläuche, Schneckengewinde,
verzinkt, Bandbreite 9mm
Weitere Schlauchschellen auf Anfrage

50 Stk

400048

Schlauchschellen 12-22mm
für Kunststoffschläuche, Schneckengewinde,
verzinkt, Bandbreite 9mm
Weitere Schlauchschellen auf Anfrage

100 Stk

400015

Befestigungsschelle 10mm
für Kabeln, Kunststoffschläuche, etc.,
verzinkt, Bandbreite 10mm, Materialstärke 1mm,
Bohrloch Ø4,8mm.
Weitere Befestigungsschellen auf Anfrage

100 Stk

400016

Befestigungsschiene
für Quellfugenbänder, l=100cm, b=27mm, h= 6mm,
Materialstärke 1,5mm, gelocht

10 m

400017

Schweißband
Verstärkungsband für Fugenbandverbindungen (z. B. Stumpfstöße)

25 m
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Sonstige Abdichtungs‐ und Bauprodukte
Schweiß- und Vulkanisationsgeräte

vid. Str. 31 - detto

Artikel Nr.

Bezeichnung

VPE

400018

Schweißlehre
für Fugenband-Verbindungen
in verschiedenen Ausführungen
Auf Anfrage.
Der tatsächliche Artikel muss nicht
der Abbildung entsprechen.

1 Stk

400019

Fugenband Matrizen
In verschiedenen Ausführungen
Auf Anfrage.
Der tatsächliche Artikel muss nicht
der Abbildung entsprechen.

1 Stk.

400020

Schweißbeil 125 Watt
Spannung 220-230V, 50Hz

1 Stk

400021

Schweißbeil 300 Watt
Spannung 220-230V, 50Hz

1 Stk

400022

Heißluftfön – Handgerät
Spannung 220-230 V, 50Hz,
Temperaturregelung 20°C-700°C
Gewicht 1,4kg, inkl. 3m Kabel

1 Stk

400050

Heißluftfön – Handgerät mit digitaler Anzeige
Spannung 220-230 V, 50Hz,
Temperaturregelung 20°C-700°C
Gewicht 1,4kg, inkl. 3m Kabel

1 Stk

Weitere Schweiß- und Vulkanisationsgeräte auf Anfrage.
Wenden Sie sich diesbezüglich an unser Vertriebsteam.
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Ostatné izolačné a stavebné výrobky
na vyžiadanie
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IAT ‐ realizácie
•

Tesnenie škár
−
−

•

Tesnenie plôch
−
−

•

Čierna izolácia
Hnedá vaňa

Injektovanie proti vlhkosti
−

•

Uloženie tesniacich pásov
Výroba a uloženie debniacich prvkov

Injektáže

Spevňovanie murovaných stavieb
−

Injektáže
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Tesnenie škár
Firma IAT izolačná a tesniaca technika s.r.o. patrí k vedúcim firmám na rakúskom trhu v oblasti izolácií škár stavieb.
Používame výhradne tesniace pásy vyrobené v Rakúsku a Nemecku.
Izolácia stavebných diel sa často veľmi zanedbáva, aj keď nedostatky vznikajúce dôsledkom vlhkosti sú veľmi časté.
Z tohto dôvodu používame systémy, ktoré sa osvedčili v praxi.
Myslíme si, že izolácie nie sú jednoduchou záležitosťou, ale predstavujú technológiu, ktorá vyžaduje odborné
znalosti a skúsenosti.
Na nasledujúcich stranách a náčrtoch nájdete príklady systémov, ktoré používame, sú dlhoročne overené a sú
použité na niekoľko tisícoch metroch.
Treba si všimnúť, že každá stavba je unikát a systémy je potrebné prispôsobiť každej stavbe individuálne.
Naša firma sa nezaoberá len obchodom, ale sústredíme sa predovšetkým na realizáciu. V našej firme pracujú aj
špecializovaní odborníci, ktorí sa zaoberajú tesnením škár a inými izolačnými metódami.
Vzhľadom k tomu ponúkame najlepšie know‐how a najlepšie systémy.
Kontaktujte nás.
Naši odborníci Vám radi poradia.

Obr. Špeciálna väzná konštrukcia
Styčná škára medzi pôvodnou stavbou
a prístavbou
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Tesnenie škár ‐ príklady
Pracovná škára medzi základovou doskou a stenou
Flex Q 15 továrenská norma NB vrátane upevňovacieho strmeňa
Veľká výhoda: odpadá použitie koša na tesniaci pás/sokel
Alternatíva: Flex 24 továrenská norma NB s
košom na tesniaci pás Typ 3060

Pracovná škára medzi základovou doskou a základovou doskou, príp. medzi stenou a stenou:
Flex 24 továrenská norma NB s debniacim prvkom Typ 3030
S košom na tesniaci pás
Alternatíva: Flex 24 alebo Flex 32 továrenská norma NB
S dreveným debnením
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Tesnenie škár ‐ príklady
Pracovná škára medzi stenou a stropom
IAT Cap – patentovaný injektážny profil
s integrovaným nasiakavým tesniacim pásom
Veľká výhoda: možnosť dodatočnej injektáže
Alternatíva: injektážna hadica

Dilatačná škára medzi základovou doskou a základovou doskou, príp. medzi stenou a stenou:
D24 továrenská norma NB s debniacim prvkom Typ 5430
Alternatíva: D24 alebo D32 továrenská norma NB
S dreveným debnením
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Tesnenie škár ‐ príklady
Styčná alebo dilatačná škára medzi pôvodnou stavbou a prístavbou
Väzná konštrukcia – výroba na mieru

Iné systémy na vyžiadanie.
Kontaktujte náš predajný tím.
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Izolovanie plôch
Na plošné izolácie existuje veľké množstvo rozdielnych názorov.
Našim úsilím je ponúknuť fungujúci systém, ktorý neprekročí finančný rozpočet a napriek tomu ponúka posledný
stav techniky.
Najdôležitejšia je samozrejme spoľahlivosť systému.
Našou veľkou výhodou je to, že ponúkame našim zákazníkom rôzne metódy, ktoré sú presne prispôsobné
požiadavkám.
Pri osvedčenej „čiernej izolácii“ Vám ponúkame celý sortiment služieb. Aj v tejto oblasti používame najkvalitnejšie
výrobky, ktoré ponúka trh.
Špecializujeme sa aj na„hnedú vaňu“ označovanú aj ako „bentonitová izolácia“, ktorá sa tiež veľmi osvedčila na
niekoľko tisícoch štvorcových metroch.
V tejto oblasti máme silnú pozíciu na rakúskom trhu a našim zákazníkom ponúkame najlepšie materiály so všetkými
potrebnými certifikátmi ako aj odbornú realizáciu našimi školenými pracovníkmi.
Príklady realizácií:
‐‐ Therme Seewinkl – St. Martins Therme – 2008/2009
‐‐ AKH Wien 2009
‐‐ Wirtschaftsuniversität Wien LLC 2010/2011
‐‐ Privatklinik Döbling – Wien
‐‐ Fachhochschule Campus – Wien
Kontaktujte nás.
Naši odborníci Vám radi poradia.

Obr. Tunel – „hnedá vaňa“
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Injektovanie proti vlhkosti
Ide o špeciálny proces, ktorý si medzičasom našiel v stavebníctve svoje miesto.
Izolovanie proti vlhkosti a vode pomocou injektáží je rýchlou, čistou, spoľahlivou a nenákladnou alternatívou k iným
izolačným systémom.
Výhody injektovania:
‐‐ rýchle utesnenie proti akémukoľvek prieniku vody a vlhkosti
‐‐ čistý proces bez veľkého zariadenia staveniska
‐‐ výkopy a izolácie zvonka nie sú potrebné
‐‐ pôsobí proti pozitívnym ako aj negatívnym tlakom vody
‐‐ spoľahlivá izolácia aj pri veľmi veľkom tlaku vody
Injektovanie sa používa veľmi často pri priesakoch vody, ktoré vzniknú v dôsledku chýb pri betónovaní.
V dôsledku chýb pri betónovaní môžu vzniknúť štrkové hniezda, ktoré môžu prepúšťať vodu. Tieto hniezda je možné
odstrániť pomocou injektovania.
Pri vodopriepustných trhlinách a pracovných škárach existuje väčšinou jediná možnosť ‐ injektovanie. V prípade
dodatočnej izolácie trhlín a škár sa jedná o optimálne riešenie.
Niekoľkoročné skúsenosti v oblasti injektovania a osobné nasadenie zaručujú najvýhodnejšie riešenie pre našich
zákazníkov.
Príklady realizácií:
‐‐ Bratislava – Eurovea, 2008/2009/2010
‐‐ Lainzer Tunnel – LT 22, LT24, LT33, LT44 – 2002‐2010
‐‐ Wienerwald Tunnel – 2009/2011
‐‐ Tirol H3‐4
‐‐ U3/3 Mosach – Mníchov, Nemecko
‐‐ OMV Burghausen
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Spevňovanie muriva injektovaním
Aj pri statickom spevňovaní muriva je možné použiť injektovanie.
Pomocou špeciálnych materiálov, vyhovujúcim technickým požiadavkám, dokážeme zabezpečiť spoľahlivé
spevnenie muriva.
V týchto prípadoch sa vyžaduje vysoká technická znalosť problematiky ako aj bohaté skúsenosti.
Spevňovanie muriva sa čoraz častejšie používa v oblasti sanácie starých budov.
V týchto prípadoch treba zohľadňovať špecifické zvláštnosti objektov ako napr. statické a dynamické zaťaženia a z
nich vyplývajúce pohyby, prienik vody pri prácach a pod.
Podobný postup sa používa aj pri horizontálnej uzávere, predovšetkým vo vínnych pivniciach.
Príklady realizácií:
‐‐ Wien – Neubaugasse 28
‐‐ Wien – Rechte Wienzeile
‐‐ Wien – Pressgasse 29
‐‐ Hotel Rennweg – býv.štátna tlačiareň
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Realizácie
Therme Seewinkel – hnedá vaňa, tesnenie tesniacimi pásmi, 2008

Wien Westbahnhof City – rôzne izolačné práce, 2009
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Realizácie
Arge Hauptbahnhof Wien, rôzne izolačné práce, dodávka materiálu, 2010

Wienerwald Tunnel, gélové a cementové injekcie, 2010

Lainzer Tunnel, LT22, LT 31, LT33, LT44 – injektovanie, 2008/2009/2010
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Realizácie
Rôzne obytné a priemyselné objekty:
Elektráreň Malženice, Slovensko 2009/2010

LX2 – administratívna budova, 2009

Karree St. Marx – obytný dom, 2009/2010

Elektráreň Mellach, 2009/2010
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Realizácie
Rôzne obytné a priemyselné objekty:
Tunel S1 – Vösendorf, 2008

Tunel – Brixlegg H3‐4 – Tirol, 2008/2009

Žel.stanica Wien Mitte, 2009/2010

Eurovea – Bratislava, 2008/2009/2010
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Všeobecné informácie
Technické zmeny
Technické zmeny týkajúce sa tvaru profilov ako aj zloženia materiálu, ktoré vyplývajú z
nových poznatkov, vyhradené.
Rozmery
Pre tesniace pásy - pracovná norma platia odchýlky v rozmeroch podľa DIN16941.
Dodávaný sortiment
Viď. zoznam výrobkov, iné špeciálne profily na vyžiadanie. Kontaktujte náš predajný tím.
Špeciálne vyhotovenia
Profily uvedené v našom zozname vyrobíme podľa Vašich zvláštnych požiadaviek aj z
iných materiálov ako napr: PVC-P NB, PVC-P BV, PVC-P modifikovaný nitril-kaučukom, PVC-P v
fyziologicky nezávadnej kvalite, PVC-P podľa DIN 18541 časť 2, PE, a pod.
Tieto špeciálne vyhotovenia musia byť vždy odsúhlasené našou firmou.
Dodacia lehota
Podľa dohody.

IAT Isolier- und Abdichtungstechnik GmbH
Badener Straße 54
2514 Traiskirchen
Tel: +43 2252 20 69 85 – 0
Fax:+43 2252 20 69 85 – 30
Mobil: +43 664 85 87 400
Email: office@iat-gmbh.at
Web: www.iat-gmbh.at
Umsatzsteuer-Identifikationsnummer: ATU5801 2019
Firmenbuch Nr.: FN247307m
Dienstgebernummer: 800115824
ANKÖ-Nummer: 46949
EORI Nummer: ATEOS1000009322
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