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Waściwości:
• Może być stosowany z każdą pompą iniekcyjną
• Odpowiednia średnica kanału transprtowego
• Nie ma niebezpieczeństwa przedostania się
zaczynu cementowego do wnętrza węża przy
betonowaniu
• Łatwy montaż ze względu na specjalny system
mocowania
• Nie ma niebezpieczeństwa skręcania się węża
przy wbudowywaniu go z rolki.
• Wyjście materiału wtryskowego z układu węży w 
stanie wbudowanym przy niskim ciśnieniu(ciśnienie 
otwarcia = 0,5 bar). W momencie iniekcji zapewnio-
ny jest wypływ materiału uszczelniającego w każdą 
stronę
• Gładka powierzchnia zapobiega niepożądanemu 
wiązaniu pomiędzy wężem iniekcyjnym a betonem, 
dlatego też wąż pozostaje przez długie lata zdatny 
do wypełnienia preparatem iniekcyjnym

Zastosowanie:
Do uszczelniania przerw roboczych w obiektach
i konstrukcjach podziemnych obciążonych w sposób
ciągły lub czasowy wodą gruntową, zawieszoną
lub powierzchniową oraz pod ciśnieniem. Specjalna
budowa (pojedyncza ścianka, lekko stożkowate 
otwory) pozwalają na wypłynięcie preparatu iniek-
cyjnego z węża i uszczelnienie przerw roboczych. 
Natomiast przy betonowaniu otwory zamykają się 
co uniemożliwia penetrację zaczynu cementowego 
do węża iniekcyjnego.
Węże iniekcyjne stosowane są przy uszczelnieniu
przerw roboczych budowli lub powierzchni
obciążonych w sposób stały lub czasowy wodą
gruntową, zawieszoną lub opadową oraz
ciśnieniową. Przerwy robocze i dylatacje obiektu
muszą być wykonstruowane zgodnie z zasadami
sztuki budowlanej.

Dane techniczne:
Baza:       W-PVC
Kolor:       niebieski
Średnica wewnętrzna:     6mm
Średnica zewnętrzna:     11mm
Otwory wypływowe
w wężu:      3-5mm
Układ otworów w wężu:  co 12 do 14mm,
      układ krzyżowy
Możliwe do zastosowania
preparaty iniekcyjne:     żywice, nie powodujące
      korozji zbrojenia akrylaty,  
      żele
Długość iniektowanego:  w jednym przejściu 
      odcinka max 12m
Ciężar węża:      0,12 kg/mb
Przechowywanie:    w chronionym przed 
      mrozem i czynnikami   
      atmosferycznymi
      pomieszczeniu, w 
      oryginalnie zamkniętych
      opakowaniach przez 5 lat
Opakowania:      rolki - 50mb
 
Wskazówki: 
•Należy zachować pokrycie betonowe o grubości 
co najmniej 8 cm. 
•Węże iniekcyjne muszą być zabezpieczone za 
pomocą klipsów przed poślizgiem oraz chronione 
przed unoszeniem się w górę (min.5 klipsów/m2). 
•Węże iniekcyjne muszą leżeć płasko na betonie.  
Pod wężem iniekcyjnym nie może być żadnych 
zanieczyszczeń. 
•Przed betonowaniem wąż iniekcyjny należy wi-
zualnie sprawdzić. Uszkodzone lub mocno zabru-
dzone węże wtryskowe są nieodpowiednie i muszą 
zostać usunięte.
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Prawa Kupującego dotyczące jakości oferowanych przez nas materiałów regulują nasze Warunki Sprzedaży i Dostawy. Wszelkie kwestie wykraczające poza zakres opisanego tu zastosowania 
należy skonsultować z naszym Działem Doradztwa Technicznego. Wymagają one – pod rygorem nieważności - wiążącego prawnie, pisemnego potwierdzenia z naszej strony. Opis produktu nie 
zwalnia użytkownika z obowiązku zachowania staranności. W razie wątpliwości preparat nałożyć na powierzchnię próbną. Niniejsza publikacja obowiązuje do czasu wydania nowej wersji.
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