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V prejšnji številki revije 
smo predstavili tesnjenje 
z nabrekajočimi trakovi in 
tesnjenje s pomočjo jekle-
nega traku - FraDiflexa, v 
tej številki pa temo nada-

ljujemo z opisom uporabe injek-
cijske cevi in o vodotesnema 
zapiranju prebojev s sistemom 
Permur.

Injekcijska cev
Drugi način tesnjenja delovnih 

stikov je vgradnja Intec injekcij-
ske cevi za naknadno tesnjenje 
stikov. Gre za najbolj kvaliteten 
način tesnjenja za čistilne napra-
ve, vodohrane ipd. Intec injekcij-
ske cevi tako kot nabrekajoči 
trak pritrdimo na delovni stik 
med posameznimi fazami beto-
niranja. Pri tem naj posamez na 
zanka ne bi bila daljša od 10 
metrov, injekcijska cev mora biti 
pritrjena na razmikih cca. 15 cm, 
s čimer se izognemo nastajanju 
gnezd ob betoniranju. Posame-
zne zanke se morajo prekrivati, 
površina, na katero cev polaga-
mo, mora biti čim bolj gladka, s 

Tesnjenje delovnih stikov (2. del)

V želji zagotavljanja kakovostnih in obstojnih zgradb in betonskih struktur ter hkratnemu doseganju njihove 
vodonepropustnosti se v večini odločamo med rjavo in belo kadjo. Če se podrobneje posvetimo beli kadi in sistemom, s 

katerimi lahko dosegamo vodotesnost betona, so nam na voljo številni sistemi, primerni za specifične rešitve.

čimer si zagotovimo manjšo po-
rabo injekcijske mase. 

Na vsako stran posamezne 
zanke se pritrdi t.i. metuljček, 
skozi katerega kasneje v fazi 
injektiranja vbrizgamo cemen-
tno suspenzijo ali tesnilno maso. 
Ravno zaradi tega je priporočljivo 
»metuljčke« montirati vsaj 25 cm 
nad delovnim stikom in na tisto 
stran opaža, ki je kasneje tudi 
dostopna. V fazi injektiranja naj-
prej v »metuljček« vstavimo spoj-

ke za cevi »niplje«, skozi katere 
nato injektiramo tesnilno maso. 
Z vstavitvijo »niplja« v »metulj-
ček« na drugi strani zanke ustva-
rimo zaprti sistem, v katerem z 
nadaljnjim injektiranjem ustva-
rimo nadtlak. S tem dosežemo, 
da tesnilna masa preko pronica-
nja skozi perforirano injekcijsko 
cev zapolni vse prazne prostore 
okoli nje. 

Prednosti tovrstnega siste-
ma tesnjenja so: 
• enostavno in hitro polaganje, 

• fleksibilnost pri razporeditvi 
delovnih fug, 

• vgradnja iz svitka, brez roblje-
nja, 

• zanesljivost tudi na problema-
tičnih mestih, 

• injektiranje mase po potre-
bi (v primeru, da delovni stik 
tesni že sam po sebi, injekti-
ranje sploh ni potrebno), mo-
žnost vgradnje tudi ob vlagi in 
deževju, 

• rešitev je primerna tudi v raz-
merah, ko stalne vlage ni.
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•	Vsaka	cev	ima	dva	metuljčka
•	Pribije	se	na	notranjo	stran	
	 opaža
•	Cev	se	v	celoti	zalije	z	betonom
•	Dostop	je	lahek
•	Metuljček	naj	se	ne	nahaja	v	
vogalu

•	Vrtanje	v	opaž	ni	potrebno
•	Trdna	namestitev	v	beton
•	Smola	ne	uhaja	niti	pri	visokih	
tlakih

Vodotesno zapiranje 
prebojev

V primeru napeljevanja cevi in 
instalacij skozi betonske zidove 
lahko za doseganje vodotesnosti 
uporabimo sistem Permur. Per-
mur metalni prstan z gumijastim 
tesnilom ob zategnitvi matic gumo 

1.Injekcijsko cev oblepimo z lepil-
nim trakom z vlakni.

2. Cev odrežemo pod pravim kotom. 3. Metuljček privijemo v konec cevi.

4. Metuljček pribijemo na opaž. 5. Cev odvijemo iz koluta in jo 
namestimo na spoj. Drugi metuljček 
pritrdimo, kot je opisano v korakih 
od 1 do 4.

6. Pri križanju dveh cevi eno izmed 
njih oblepimo, da preprečimo zama-
šitev injekcijske cevi med injektira-
njem druge.

izpodrine. Slednja pritisne v obe 
smeri delovnega stika - na preboj 
in instalacije - in tako zatesni. 

Uporabimo ga lahko na dva 
načina. V primeru, da že vnaprej 
točno vemo, na katerem mestu v 

zidovih bodo preboji, lahko v zid 
vgradimo Permur betonsko cev, ki 
nam po razopaženju nudi prostor, 
skozi katerega lahko napeljemo 
vso inštalacijo. Drug način, s ka-
terim se pogosto srečamo tudi 

v praksi, je, da vnaprej ne vemo 
točno, kje bodo preboji potekali. 
V tem primeru lahko naknadno 
v obstoječo betonsko steno zvr-
tamo okroglo odprtino, kjer ob 
poznavanju premerov preboja in 
instalacij vstavimo odgovarjajoč 
Permur metalni prstan. G

Predstav i tev


