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AQUAFIN
®
-CJ6                    výr. č.: 2 07222 

Termoplastická bobtnavá páska k utěsnění pracovních spár 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vlastnosti: 

 jednoduché zpracování 

 nabobtnává rychle a silně  

 samoinjektážní účinek proniknutím do trhlin a dutin 

 absolutní tvarová stálost i při vysokých teplotách  

 proces bobtnání a smršťování je opakovatelný bez 

omezení 

 vhodná k použití pro sladkou a slanou vodu 

 

Oblasti použití: 

AQUAFIN-CJ6 se používá k vnitřnímu utěsnění 

pracovních spár v betonových konstrukcích dle 

německých stavebních předpisů A, část 2, poř. č. 2.53, 

které jsou trvale nebo nárazově zatíženy podzemní, 

svahovou a/nebo povrchovou vodou. Pásku lze použít i 

do zón s kolísavou hladinou vody. Pomocí AQUAFINu-

CJ6 lze zhotovovat vodotěsné pracovní spáry vystavené 

tlaku vody 0,8 bar (8m vodní sloupec). 

AQUAFIN-CJ6 je vhodný k použití v uživatelské tř. A, tř. 

zatížení 1 a 2 dle směrnice pro vodotěsné betonové 

konstrukce německého svazu pro železobeton (DAfStb). 

 

Podklad: 

Podklad musí být únosný, rovinný, s uzavřenou 

povrchovou strukturou, zbavený štěrkových hnízd, 

lunkrů, otevřených trhlin, prachu a látek snižujících 

přilnavost. Odstraňte povrchové krusty, příp. podklad 

připravte vhodným mechanickým postupem 

(pískováním). 

 

Při osazování pásky AQUAFIN-CJ6 povrch může být 

matně vlhký, zamezte vzniku kaluží vody. 

 

Zpracování: 

Zásadně se požaduje, aby tloušťka betonové krycí vrstvy 

byla > 8 cm. 

Bobtnavá páska AQUAFIN-CJ6 se lepí speciálním 

montážním lepidlem. Lepidlo se nanese sytě na 

připravený podklad, páska se vtlačí do nanesené vrstvy 

lepidla tak, aby přebytečné lepidlo vyteklo ze spodní 

strany. Betonáž se provádí nejdříve po 8 hodinách od 

přilepení pásky. 

Alternativně lze AQUAFIN-CJ6 připevnit pomocí 

ocelových hřebíků (min. 5 hřebíků/m). Dbejte na to, aby 

páska měla celoplošný přítlak k podkladu, a aby 

nevznikaly  smyčky a dutiny.  

Spoje jednotlivých bobtnavých pásek se vytvářejí 

nejméně s 5cm přesahem nebo na tupý sraz. Pokládejte 

oba konce pásek těsně k sobě, aby nevznikaly mezery. 

Tupé spoje pásek zajistěte (překryjte) samostatnou 

bobtnavou páskou s nejméně 3cm přesahem. 

 

 

Technické údaje: 

Báze: TPE (termoplastický elastomer) 

Tvar:  profil bobtnavé pásky je pravoúhlý 

a flexibilní  

Barva: červená 

Specif. hmotnost: cca 1,25 g/cm
3
 

Tvrdost Shore A 

(DIN 53505):  cca 37 

Rozměry 

(tloušťka x šířka):  5 mm x 20 mm 

Začátek bobtnání  

při zatížení vodou:  po cca 6 hod.  

Schopnost nabobtnat: 

(demineralizovaná voda): cca  50 % po 2 hod. 

    cca 460 % po 24 hod. 

        ≥ 700 % po 8 dnech 

Bobtnací tlak:   cca 1,06 N/mm
2
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Nároky kupujícího ohledně kvality našich materiálů jsou upraveny prodejními a dodacími podmínkami. Pro požadavky nad rámec zde popsaného použití výrobku je Vám k 
dispozici naše technická poradenská služba, právní závaznost však vyžaduje předchozí písemné potvrzení z  naší strany. Popis výrobku nezbavuje uživatele povinnosti být 
pečlivý. V případě pochybností je třeba založit zkušební plochy. Vydáním nového Technického listu pozbývá původní svou platnost.  
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Vodotěsnost v zabudovaném 

stavu: 

- šířka spáry 0,25 mm: 2 bar 

- šířka spáry 1,0 mm: 1,5 bar 

Toxicita:  materiál není toxický 

Reakce na oheň:  třída E dle DIN EN 13501-1 

Dodávané balení:   role po 40 bm = 5 rolí/karton 

Skladování: v suchu, chránit před 

mrazem a povětrnostními 

vlivy, nejvýše 2 roky 

v  originálním uzavřeném 

balení 

 

 

 

 

 

 

Důležitá upozornění: 

 Bobtnavé pásky skladujte zásadně v suchu. 

 Bobtnavé pásky musí ležet na betonu naplocho a 

rovně. Pod nimi se nesmí vyskytovat žádné 

nečistoty. 

 Chraňte bobtnavé pásky před vlhkostí až do 

okamžiku betonáže. 

 Před betonáží zkontrolujte vizuálně stav pásek. Silně 

nabobtnalé těsnicí pásky nejsou vhodné k použití a 

musí se vyměnit. 

 Bobtnavé pásky nejsou určeny k utěsňování 

dilatačních spár. 

 Dodržujte aktuální stavební předpisy a pokyny 

v technických listech používaných výrobků, např. 

-  směrnici „Vodotěsné betonové stavební dílce“ 

německého svazu pro železobeton (DafStb); 

- zázn. list „Injektážní hadicové systémy a bobtnavé 

vložky do pracovních spár“ německého spolku pro 

beton a stavební techniku (Deutscher Beton- und 

Bautechnik-Verein e.V.) 

 

 

 

 


