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AQUAFIN
®
-CJ1                 výr. č.: 2 07201 

Injektážní hadice k utěsnění pracovních spár v betonu 
 
 
 
 

 vhodná pro všechna běžná 

injektážní média 

 s dostatečně velkým průřezem  

transportního kanálu 

 zabraňuje vnikání cementové  

kaše při betonáži 

 jednoduchá montáž díky  

speciálnímu upevňovacímu systému 

 při odvíjení z kotouče  

nedochází k nežádoucímu zkroucení hadice 

 materiál se injektuje v zabetonovaném stavu 

systému hadic již při nízkém tlaku (otvírací tlak 

injektážních otvorů hadice = 0,5 bar), tzn. že je 

zajištěno pronikání materiálu do všech stran 

 hladký povrch injektážní hadice zamezuje jejímu 

nežádoucímu spojení s betonem, hadice zůstává 

použitelná pro další tlakové injektáže po velmi 

dlouhou dobu 

 

 

Oblasti použití: 

Jednostěnná hadice na bázi PVC s otvory kuželovitého 

tvaru, které se lehce zužují směrem zevnitř ven, pro 

spolehlivou injektáž k utěsnění pracovních spár u staveb 

pod úrovní terénu. Při betonáži se otvory hadice uzavřou, 

čímž se účinně zamezí vnikání cementové kaše do 

transportního kanálu uvnitř hadice. Injektážní hadice 

AQUAFIN-CJ1 se používá k utěsnění spár staveb, které 

jsou nárazově či trvale namáhány podzemní, svahovou 

a/nebo povrchovou vodou.  

V případě potřeby lze pracovní spáry zhotovit tak, že 

v nich vznikne pevný spoj (přenos zatížení) a spáry 

budou utěsněné i proti tlakové vodě. 

 

Technické údaje: 

Materiál:   měkčený PVC  

Barva:   modrá 

Vnitřní průměr:   6 mm 

Vnější průměr:   11 mm 

Výstupní otvor v hadici: 3-5 mm 

Uspořádání otvorů 

v plášti hadice:  každých 12 až 14 mm 

    uspořádány křížem 

Vhodná injektážní média: pryskyřice, akryláty *), gely 

Délka injektážního úseku:  max. 12 m resp. podle 

konkrétní injektáže 

Hmotnost:   0,12 kg/m 

Dodávané balení: role po 50 m 

Skladování: chránit před mrazem a 

povětrnostními vlivy, 

skladovatelnost max. 5 let 

 

*) pouze, pokud akrylát nepodporuje vznik koroze 

 

 

Upozornění: 

Injektážní hadici pokládejte tak, aby po betonáži byla 

zabezpečená nejméně 8cm krycí vrstvou betonu. 

Zamezte jejímu posunutí a/nebo vyplavení. K upevnění 

hadice k podkladnímu betonu použijte plastové příchytky 

(klipsy). Injektážní hadice musí ležet na betonu naplocho 

a rovně. Pod hadicí se nesmí vyskytovat žádné nečistoty. 

Před betonáží vizuálně zkontrolujte stav injektážních 

hadic. Poškozené nebo silně znečištěné hadice nejsou 

vhodné a musí se vyměnit. 

 

 

 


