
Predstav i tev

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

Nabrekajoči trakovi
V primeru, da gre za delovne sti-

ke, kjer je potrebno slednje med 
večfaznim betoniranjem tesniti, 
imamo na voljo dva sistema. Prvi 
je uporaba nabrekajočih trakov, 
ki se med posameznimi fazami 
betoniranja fiksirajo na delovni 
stik. Ob stiku z vlago nabrekne-
jo, ustvarijo nadtlak ter zatesnijo 
pore in razpoke v betonu. Pri tem 
imamo možnost izbirati med raz-
ličicami nabrekajočih trakov, ka-
terih glavne razlike so predvsem 
v kapaciteti nabrekanja. 

Podjetje Max Frank, ki ga na 
slovenskem trgu zastopa podje-
tje Sigi d.o.o., ponuja dve vrsti 
trakov: Cresco nabrekajoči trak 
(v 10 dneh nabrekne za cca. 
200 %) in Swellstop nabrekajo-
či trak (v 11. dneh nabrekne za 
cca. 320 %). Prednost tovrstne-
ga zagotavljanja vodotesnosti je hitra in enostavna uporaba oz. 

montaža. To rešitev lahko upora-
bljamo v razmerah stalne vlage. 

Pri montaži trakov je potrebno 
biti pozoren, da je površina, na 
katero nabrekajoči trak polaga-
mo, čista. Trak potem pritrdimo 
na beton s pomočjo vodotesne-
ga lepila ali z žeblji. Opcijsko lah-
ko uporabimo tudi mrežo, ki trak 

zaščiti pred 
mehanskimi 
poškodbami. 
Pri montaži je 
potrebno pa-
ziti, da: 1) je 
trak položen 
po celotni li-
niji, se pravi, 
da ne pride 
do prekinitev, 
2) je dobro 
fiksiran na 
podlago in 
tako med be-
toniranjem ne 

pride do dviga traku od podlage, 
3) je podlaga suha, 4) je trak do 
betonaže zaščiten pred vlago 
in padavinami. Poleg tega je za 
kakovostno izvedbo potrebno 
upoštevati tudi ostala podrobna 
navodila proizvajalca. 

Tesnjenje z jeklenim 
trakom - FraDiflex

Gre za zanesljiv, enostaven in 
hiter način tesnjenja delovnih 
stikov, brez pravokotnega bruše-
nja betona. Posebna prevleka (1 
mm) omogoča idealno vezenje je-
klenega traku in betona, ne glede 
na temperaturo. Obstaja v dveh 

različicah: s pritrjevalnimi kotniki 
ali gladek. Njegovo nameščanje 
je preprosto in varno, preklopni 
spoji so v razmaku 25 m, spoje 
enostavno 10 cm prekrijemo, pri-
tisnemo drugega proti drugemu 
ter, glede na različico, zavaruje-
mo s FraDiflex pritrjevalno vezico 
ali s priloženim pritiskačem. 


