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Těsnění spár

2

Kombinovaný pás do pracovních spár (KAB)

Profil je pás s integrovanou bobtnavou gumou sloužící k těsnění

pracovních spár v betonových stavbách Základem tohoto kombinovaného

pásu do pracovních spár je vysoce kvalitní, polotvrdý materiál PVC-P

a kruhový profil z bobtnavé gumy s vysokým expanzním objemem. Těsnící

funkce kombinovaného pásu byla účinně prokázána v praktických

pokusech. I při vysokém vodním tlaku prokázaly oba těsnící prvky -

žebrovaný profil a bobtnavá guma - přesvědčivě svou funkčnost.

Kombinované pásy do pracovních spár se již léta úspěšně používají

v čističkách, na koupalištích, ve vodních nádržích, podzemních garážích

a bytové výstavbě.

Příslušné certifikáty jsou k dispozici

KAB

.

.

Těsnící část z bobtnavé gumy zabrání průniku vody v oblasti základové
desky, žebrovaná část v oblasti stěny. Uložení KAB profilu lze provést
dvěma způsoby

před betonáží nebo
během betonáže, resp. krátce po betonáži

Při ukládce před betonáží spodní desky se KAB umístí přímo na výztuž a
fixuje se třmínky v odstupech cca. 0,5 m

Při ukládce po betonáži, resp. během betonáže základu se KAB zatlačí s
nasazenými montážními třmínky do čerstvého betonu. Beton se následně
zhutní

:

.

.
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těsnící profil z bobtnavé gumy
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vymezovací
pruh

žebrovaný
těsnící díl

odpadá tvorba soklu na desce

Kombinovaný pás se vyznačuje dobrou hospodárností, snadným
zpracováním a bezpečností.

Není nutná žádná opěrná hrana (sokl) nebo úprava výztuže

Bezpečné těsnění:
Žebrovaný profil labyrintový těsnící systém)(
kruhový profil bobtnavé gumy bobtná při kontaktu s vodou( )

Snadné, rychlé a bezpečné uložení:
vysoká vlastní stabilita
délka role , málo spojů25 m
malé poloměry ohybu řešení rohů( )
n (25m 25 kg)ízká hmotnost role - cca.
žádné nebezpečí úrazu od ostrých hran

Pokyny k použití - základová deska stěna/

P - 22000873

MPA RN WMPA R
Materialprüfungsamt Nordrhein-Westfalen

Leschuplast - GLT

AbP

Příslušné certifikáty jsou k dispozici. Systém byl zkoušen do tlaku 5 bar (vodní slou-
pec 50 m).

KAB spojka 

 Kód Typ Sáček
   ks
 
 L 8001800 KS 125 1
 L 8001801 KS 150 1

KAB-kombinovaný pás

 Kód Typ Karton/Paleta
   m

 L 9420700 125 25 / 300
 L 9420800 150  25 / 250
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Paral 50 cm (

Přibližně široký vymezovací pruh je umístěn ve výšce od cca
do c a slouží k určení a kontrole hloubky zabudování.

Maximální těsnící hloubka patky profilu s bobtnavou gumou je

poje lze provádět různým způsobem

Spojkami, které byly vyvinuty speciálně pro kombinované pásy do
pracovních spár. Pomocí šroubů, křídlových matek, bobtnavých
gumových pásků, svorek a přesně vyvrtaných otvorů na obou koncích
pásů se vytvoří jednoduchý spoj. K děrování pásů se použije svorka
jako šablona a vrták 5 mm Bobtnavé gumové proužky se dodávají již
perforované a musí se sestavit tak, jak je znázorněno na obrázku
vlevo. Křídlové matky se utáhnou rukou. Spojkami je možno provádět i
spojení s vnitřními a vnějšími pásy do dilatačních spár.

Tupé svaření pomocí svařovací pájky profil z bobtnavé gumy se
přitom může přechodně vyjmout z drážky v oblasti svařování a po
svaření se opět zatlačí do vyčištěné drážky

, drážkovaná část se musí na celé šířce odstranit. Kontaktní
plochy se současně nataví horkým vzduchem a přitlačí proti sobě.

elní pokládka na délku cca. s odstupem cca. 5 cm v
oblasti tlakové vody se doporučuje spojení spojami nebo svaření).

Svařování s překrytím pomocí horkovzdušné pistole. Překrytí by mělo činit

cca.

KAB
/stěna strop

Pokyny k použití - stěna / strop

Delší část profilu se zatlačí v prvním betonovaném úseku do vrchu stěny až
po vymezovací pruh. Beton se následně zhutní. Bobtnavá guma musí být
zakrytá až do betonáže stropu, aby se zabránilo předčasnému nabobtnání v
důsledku deště apod.

Skladování

Bobtnavá guma se aktivuje stykem s vodou, proto je nutné zajistit
skladování v suchu.

KAB KSspojka
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Profil je pás s integrovanou bobtnavou gumou sloužící k těsnění

pracovních spár v betonových stavbách Základem tohoto kombinovaného

pásu do pracovních spár je vysoce kvalitní, polotvrdý materiál PVC-P

a kruhový profil z bobtnavé gumy s vysokým expanzním objemem. Těsnící

funkce kombinovaného pásu byla účinně prokázána v praktických

pokusech. I při vysokém vodním tlaku prokázaly oba těsnící prvky -

žebrovaný profil a bobtnavá guma - přesvědčivě svou funkčnost.

Kombinované pásy do pracovních spár se již léta úspěšně používají

v čističkách, na koupalištích, ve vodních nádržích, podzemních garážích

a bytové výstavbě.

Příslušné certifikáty jsou k dispozici

KAB

.

.

Těsnící část z bobtnavé gumy zabrání průniku vody v oblasti základové
desky, žebrovaná část v oblasti stěny. Uložení KAB profilu lze provést
dvěma způsoby

před betonáží nebo
během betonáže, resp. krátce po betonáži

Při ukládce před betonáží spodní desky se KAB umístí přímo na výztuž a
fixuje se třmínky v odstupech cca. 0,5 m

Při ukládce po betonáži, resp. během betonáže základu se KAB zatlačí s
nasazenými montážními třmínky do čerstvého betonu. Beton se následně
zhutní

:

.

.

Princip fungování

tlak
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těsnící profil z bobtnavé gumy

125
m

m
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m
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vymezovací
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žebrovaný
těsnící díl

odpadá tvorba soklu na desce

Kombinovaný pás se vyznačuje dobrou hospodárností, snadným
zpracováním a bezpečností.

Není nutná žádná opěrná hrana (sokl) nebo úprava výztuže

Bezpečné těsnění:
Žebrovaný profil labyrintový těsnící systém)(
kruhový profil bobtnavé gumy bobtná při kontaktu s vodou( )

Snadné, rychlé a bezpečné uložení:
vysoká vlastní stabilita
délka role , málo spojů25 m
malé poloměry ohybu řešení rohů( )
n (25m 25 kg)ízká hmotnost role - cca.
žádné nebezpečí úrazu od ostrých hran

Pokyny k použití - základová deska stěna/

P - 22000873

MPA RN WMPA R
Materialprüfungsamt Nordrhein-Westfalen

Leschuplast - GLT

AbP

Profil je pás s integrovanou bobtnavou gumou sloužící k těsnění

pracovních spár v betonových stavbách Základem tohoto kombinovaného

pásu do pracovních spár je vysoce kvalitní, polotvrdý materiál PVC-P

a kruhový profil z bobtnavé gumy s vysokým expanzním objemem. Těsnící

funkce kombinovaného pásu byla účinně prokázána v praktických

pokusech. I při vysokém vodním tlaku prokázaly oba těsnící prvky -

žebrovaný profil a bobtnavá guma - přesvědčivě svou funkčnost.

Kombinované pásy do pracovních spár se již léta úspěšně používají

v čističkách, na koupalištích, ve vodních nádržích, podzemních garážích

a bytové výstavbě.

Příslušné certifikáty jsou k dispozici

KAB

.

.

Těsnící část z bobtnavé gumy zabrání průniku vody v oblasti základové
desky, žebrovaná část v oblasti stěny. Uložení KAB profilu lze provést
dvěma způsoby

před betonáží nebo
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zhutní

:

.

.
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Pokyny k použití - základová deska stěna/

P - 22000873

MPA RN WMPA R
Materialprüfungsamt Nordrhein-Westfalen

Leschuplast - GLT

AbP



Speciální zboží pro stavebnictví
Strana 19

Těsnění spár

Těsnicí plechy a profily

Duxpa-těsnicí plech

Slouží k zatěsnění pracovních spár v oblasti styku deska 
(stěna) stěna. Plech je opatřen oboustrannou minerál-
ní vrstvou, která je nelepivá (bez ochranné fólie) 
a odolná vlivu okolní teploty. Částice minerální vrstvy 
krystalizují a tím zajišťují těsnost spáry. Napojení 
plechů se provádí přesahem pomocí dvou svorek Duxpa 
- Fbl (5cm).

Duxpa-Fbl-svorka je součástí dodávky.

 Kód Typ Délka Bedna
   m m

 4433 150 2 100 

Dodržujte montážní návod!
Speciální prospektový list k dispozici.

Duxpa-Fbl-svorka

 Kód Sáček
  ks

 4436 200

Držák těsnění plech/KAB

Umožňuje jednoduchou a bezpečnou montáž těsnění.

 Kód Sáček
  ks 
 
 E 6000 1

Duxpa-spojovací deska

K bezpečnému spojení PVC pásů s Duxpa těsnicím 
plechem.

 Kód  Karton
   ks

 4438  2

2
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Těsnění spár

Těsnicí plechy a profily

Duxpa - těsnicí plech v zabudovaném stavu

Duxpa-těsnicí plech
se velmi dobře
spojí s betonem

Voda se zastaví
v pracovní spáře.
Hodnota pH vody 
stoupá a ionty se 
vyměňují

Začátek krystalizace!
Růst krystalizačních 
vláken a jehliček!
(viz obrázky nahoře)

Začátek slinutí
a chemické reakce
ve spáře

Jak vypadá krystalizace v detailu ?

Krystalizace

Wie sieht die Kristallisation im Detail aus?

Wachstum der Kristallfasern

Spitznadelige Primärkristallite bilden einen faserförmigen Belag 
auf den Partikeln der Spezial-Beschichtung.
Calciumhydroxid ist in Form größerer Kristalle gut erkennbar!
Calciumhydroxid wird bei diesem Vorgang kristallin in Form einer 
pseudohexagonalen Morphologie ausgefällt und dichtet somit ab.

Wachstum der Kristallnadeln

Das Wachstum der Kristallnadeln geht in Richtung des anfallenden 
Wassers.
Dadurch wird Wasser aus dem Porengefüge und der Arbeitsfuge 
verdrängt und somit die Dichtigkeit der gesamten Betonkonstruk-
tion erhöht!

Duxpa®-Fugenblech im eingebauten Zustand

Duxpa-Fugenblech hat sehr guten 
Verbund zum Beton!

Wasser wird in der Arbeitsfuge 
gestoppt! Der pH-Wert des 
Wassers steigt und Ionen werden 
ausgetauscht!

Beginn der 
Kristallisation! Wachstum der 
Kristall fasern und -nadeln!

Beginn der 
Versinterung und Kalksteinbil-
dung in der Fuge!

Die Abdichtungsmechanismen von Duxpa®-Fugenblech im Überblick!
• Labyrinthdichtung
• Kristallisationsabdichtung (Aktiv)
• Förderung der Versinterung durch Kalksteinbildung (Aktiv)
• Einzigartiger Verbund durch die Struktur der Spezialbeschichtung
• Allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis (abP) der MPA Stuttgart
 ...dicht bis 5 bar Wasserdruck (Prüfdruck bei nur 7,5 cm Blechhöhe)!
 ...Trinkwasserunbedenklichkeit ist gegeben!
 ...nur 3 cm Betoneinbindung wird gefordert!

Duxpa®-Fugenblech - Eine zukunftsweisende Technologie im Bereich der Verbund- und Dichtbleche!

 REUSS-SEIFERT GmbH
Wuppertaler Straße 77 · 45549 Sprockhövel
Te. +49 (0)2324 / 9046-0 · Fax +49 (0)2324 / 9046-112
www.reuss-seifert.de · info@reuss-seifert.de

 Technische Änderungen vorbehalten
Allgemeiner Hinweis: Nach unserer Ansicht ist diese Information die beste, die zu diesem Zeitpunkt zu diesem Thema gegeben werden kann. Wir geben Ihnen diese Information als 
möglicherweise hilfreichen Vorschlag für eigene Versuche, die Sie in dieser Richtung vorhaben. Die Informationen sind revisionsbedürftig, sobald weitere Kenntnisse vorliegen. 
REUSS-SEIFERT übernimmt keinerlei Garantie oder Haftpfl icht in Verbindung mit dieser Information.
Nachdruck – auch auszugsweise – nur mit schriftlicher Genehmigung der Firma REUSS-SEIFERT.
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Systém Duxpa - těsnicí plech v přehledu !

– Labyrintový princip těsnění
– Krystalizace (aktivní)
– Slinování s okolím díky chemické reakci (aktivní)
– Certifikované vlastnosti
 ... těsnost do 5 bar vodního tlaku (zkoušený tlak pouze při výšce plechu 7,5 cm)
 ... vhodný pro pitnou vodu!
 ... stačí pouze 3 cm krycí betonové vrstvy
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Těsnění spár

Těsnicí pásy a trubky

Duxpa-Bentonit-Band 

Bobtnavý těsnicí pás z bentonitu slouží k zatěsnění pracov-
ních spár, průchodek potrubí apod. Těsní proti vodě. Náhrada  
za těsnicí gumu a plech. Těsní do tlaku 5 bar (vodní sloupec 50 m).

 Kód Průřez Délka Karton/Paleta
  mm m m

 6862 20 x 15 5 30 / 900
 6864 25 x 20 5 30 / 900

Speciální prospektový list k dispozici.

Duxpa-Bentonit s ochrannou vrstvou
systém QUELLMAX 

Bobtnavý těsnicí pás z bentonitu slouží k zatěsnění pracovních 
spár, průchodek potrubí apod. Těsní proti vodě. Bentonitový 
pásek je opatřen speciálním patentovaným obalem, který zabra-
ňuje předčasnému nabobtnání za deště. Duxpa-Bentonit s ochran-
nou vrstvou lze montovat bez ohledu na povětrnostní vlivy, 
protože speciální ochranná vrstva zpozdí začátek bobtnání  
o 2 – 3 dny. Těsní do tlaku 5 bar (vodní sloupec 50 m).

 Kód Průřez Délka Karton/Paleta
  mm m m

 78661 25 x 20 5 30 / 900

LP pásek  

Bobtnavý těsnicí pás z akrylátu. Slouží k zatěsnění pracovních spár, 
průchodek potrubí apod. Těsní do tlaku 5 bar (vodní sloupec 50 m).

 Kód Průřez Délka Karton
  mm m m

 L 72111 20 x 5 20 200
 L 72112 20 x 10 10 100

2
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Těsnění spár

Mřížka pro Bentonit-Band

Montážní mřížka pro Bentonit Band. Zlepšuje přichyce-
ní bobtnavého pásku hřebíkem a zároveň snižuje riziko 
bobtnání vlivem nepříznivých podmínek.

 Kód Délka Karton
  mm m

 E 141016 1,0 30

Duxpa-smršťovací profil Q
pro řízené spáry

Trubka z umělé hmoty s těsnicími lamelami, které umož-
ňují řízený vznik trhlin.
Při betonáži delších stěn, které se provádějí v jednom 
záběru vznikají smršťováním betonu neřízené trhliny. 
Proto je nutné použít prvky, které umožní jejich řízenou 
tvorbu. Toho docílíme zeslabením průřezu stěny vlože-
ním smršťovacího profilu Q.

 Kód  Označení Ø Délka
   mm m

 L9170204  Q1 138 3
 L9170303  Q2 235 3
 L9170203  DR6 98 3

Jiné rozměry na vyžádání.

Specifikace

 Materiál: PVC-P PVC-P PVC-P
 Označení: Q 1 Q 2 DR 6
 Barva: černá
 Q (mm): 88 175 64 
 D1 (mm): 138 235 98
 D2 (mm): 25 30 17
 D3 (mm): 7 7 6
 Délka (m): 3 - 7,5 3 - 7,5 2,5 - 5,5
 Pro tloušťku stěny (cm): 25 - 35 35 - 50 17 - 25

Speciální prospektový list k dispozici.
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Duxpa-Injekt

Jednoplášťová injektážní hadice se zvláštní konstrukcí 
opláštění, která zabraňuje vniknutí betonového mléka 
do kanálku a zároveň umožňuje jednoduchou injektáž 
pracovní spáry.

Duxpa-Injekt

 Kód  Role
   m
 
 6881  50

Speciální prospektový list k dispozici.

Injektážní hadice

Těsnění spár

Duxpa-pakr 
(koncovka injektážní hadice)

Pro Duxpa-Injekt. Pakr se jednoduše našroubuje  
na konec hadice a přibije na bednění.

 Kód Ø hadice Sáček
  mm ks

 8877 5 - 8 10
   

2

Křížový plech

K bednění jednotlivých záběrů betonáže desky nebo stěny.
Provedení s tahokovem nebo plným plechem.

 Kód  Délka
   m
 
 4432  2

Výroba na zakázku, rozměry na vyžádání.
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Duxpa - Bobtnavá hmota

Provazec v tubě, vhodný pro zatěsnění špatně dostup-
ných míst a v případě nerovnosti pracovní spáry. Těsní 
proti vodě a různým chemikáliím.

 Kód Kartuše Karton
  ml ks

 6865 310 12

Speciální prospektový list k dispozici.

Příslušenství

pro cca. 2 - 2,5 m,
při cca. 15 mm Ø
špičky a rovném podkladu

pro cca. 12-19 m 
dle podkladu

Duxpa-lepidlo

Montážní lepidlo pro přichycení všech druhů provazců 
na různých podkladech. Mírně bobtná.

 Kód Kartuše Karton
  ml ks

 6855 310 12

Duxpa-příchytka G

Montážní příchytka pro Duxpa-Injekt.
Vtlačí se do předvrtané díry Ø 6 mm.

 Kód Typ Sáček/Pytel
   ks

 8009 pro Duxpa-Injekt  100 / 5000

Duxpa-příchytka Rd

Montážní příchytka pro Duxpa-Injekt.
Možné nastřelení nebo přibití.

 Kód Typ Sáček/Pytel
   ks

 6882 pro Duxpa-Injekt 100 / 5000

Těsnění spár
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Těsnění spár

2

PU 150

Elastický jednosložkový spárovací tmel na polyuretano-
vé bázi. K utěsnění spár u prefabrikovaných betonových 
konstrukcí, pro dilatační spáry, spáry ve zdivu, opláště-
ní fasád a pod.

 Kód Kartuše Krabice
  ml ks
   
 E 750059 600 12

Těsnicí provazec MIRALON

Z měkkého PE. K výplni dilatační spáry před zaplněním 
trvale pružným tmelem.

 Kód Typ Průměr Svazek
   mm m

 E 35840 15 15 25 / 50

 E 35850 20 20 25 / 50
 E 35855 25 25 25 / 50
 E 35860 30 30 25 / 50
 E 35865 40 40 25 / 50
 E 35870 50 50 25 / 50
 E 35880 70 70 25 / 50

PU 150

Beton

Těsnicí provazec
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Těsnění spár

Vodotěsné průchodky stěn a desek
pro inženýrské sítě

WELLO-plastová pažnice

Systémové těsnění prostupů v konstrukcích z vodostavebního 
betonu pomocí plastové pažnice. Zkouška vodotěsnosti do 30 m. 
Vnější strana opatřena dvěma bobtnajícími pásy.

 Vnitřní Ø v mm standardní délky v mm

 100  200 - 600
 125  200 - 600
 150  200 - 600
 200  200 - 600
 250  200 - 600
 300  200 - 600
 350  200 - 600
 400  200 - 600

FASO-vláknobetonová pažnice

Systémové těsnění prostupů v konstrukcích z vodostavebního betonu 
pomocí vláknobetonové pažnice. 

 Vnitřní Ø v mm standardní délky v mm

  80  200 - 600
 100  200 - 600
 125  200 - 600
 150  200 - 600
 200  200 - 600
 250  200 - 600
 300  200 - 600
 350  200 - 600
 400  200 - 600
 500  200 - 600
 600  200 - 600
 700  200 - 600
 800  200 - 600

Víko pro WELLO a FASO
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Těsnění spár

Těsnicí manžeta

Těsnicí vložky pro pažnicové trubky a jádrové otvory
– Jedno těsnění proti vodě pod tlakem i bez tlaku
– Tlakotěsné do 30 m vodního sloupce, při zajištění polohy do 50 m
– Tloušťka pryže 40 mm
– Teplotní rozsah –30 až +120 °C
– Ocelové díly a šrouby z ušlechtilé oceli V2A

Montáž: Po vložení mezikružního těsnění a provedení trubky pro médium se šrouby utáhnou do kříže. Každý šroub něko-
likrát utáhněte o jednu otáčku, aby se těsnicí kroužek vytlačil stejnoměrně. Maximální utahovací moment M6 = 5 N m, 
M8 = 10 N m, M10 = 15 N m, M12 = 20 N m. Po 2–3 hodinách ještě jednou dotáhnout.

 Jádrový otvor mm Č. výr. Trubky pro médium v mm
 pažnicová trubka FASO/WELLO od do

 50 120080 6 12
 80 120100 20 28
 80 120105 32 40
 80 120095 48 50
 100 120107 15 22
 100 120110 20 28
 100 120112 25 32
 100 120115 32 40
 100 120120 36 44
 100 120125 46 56
 100 120130 55 65
 125 120145 55 64
 125 120150 70 78
 150 120152 46 54
 150 120153 56 66
 150 120155 69 78
 150 120160 79 91
 150 120165 85 94
 150 120170 98 110
 200 120172 88 103
 200 120175 108 115
 200 120180 116 126
 200 120185 132 141
 200 120190 135 144
 200 120192 150 160
 250 120195 135 144
 250 120197 140 149
 250 120200 150 159
 250 120205 157 162
 250 120210 174 181
 250 120215 178 187
 250 120216 197 202
 250 120218 204 210
 300 120225 193 204
 300 120230 218 226
 350 120235 224 233
 350 120240 249 258
 350 120242 270 282
 400 120245 270 280
 400 120250 279 288
 400 120255 304 313
 400 120260 314 323
 400 120265 320 330

Jiné rozměry na vyžádání.
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Těsnění spár

Podlahový prostup KG 

 Kód Typ Průměr Délka
   DN mm mm

 080366 DL 110/500 110 500
 080368 DL 125/500 125 500
 080470 DL 160/500 160 500
 080475 DL 200/500 200 500

Trubní prostup KG 

 Kód Typ Označené délky přířezu / mm 
   (400 mm = standard dodávky) 

 090800 DN 110/400 180 200 240 250 300 350 365 400
 090801 DN 125/400 180 200 240 250 300 350 365 400
 090802 DN 160/400 * * 240 250 300 350 365 400
 090803 DN 200/400 * * 240 250 300 350 365 400

Potrubní průchodka typu 
FlieBRichtung Universal  (Směr prou-
dění univerzální) je předvyrobena  
na tloušťku stěny 400 mm.

Pomocí nalepeného měřítka délky 
lze potrubní průchoudku na místě 
uříznout na požadovanou tloušťku 
stěny.

Po odříznutí se musí nálepka 
s měřítkem délky odstranit a řezná 
hrana zkosit.

Nasunutím objímkového kroužku 
je potrubní průchodka připravena 
k instalaci.

Trubní prostup KG 

1.Potrubní průchodka podzemního kanalizačního potrubí  
KG 2000 typu FlieBRichtung (Směr proudění), zabetonovaná 
do zdi.

2.Před připojením další trubky se odstraní kroužek z hrdla.
3.Připojí se další trubka. Směr toku vody zůstává zachován.
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Těsnění spár

Univerzální těsnicí manžeta 

Popis výrobku: Univerzální těsnicí manžeta

Pevné v tlaku: 30 metrů vodního sloupce = 3 bar

Materiál přítlačné desky: V2A

Šrouby a matice: V2A

Provedení: uzavřený kroužek

Pryžový materiál: EPDM

Šířka gumy: 40 mm

Teplotní rozsah: –30 až +120 °C

Odolnost: velmi dobrá odolnost vůči stárnutí,
  povětrnostním vlivům a ozonu

MASTER-RING
Multi 100

Č. výr. 120 135
Trubky pro médium v mm

od     do

MASTER-RING
Multi 150

Č. výr. 120 171
Trubky pro médium

MASTER-RING
Multi 200

Č. výr. 120 193
Trubky pro médium

MASTER-RING
Multi 100

Č. výr. 120 270
Dělené provedení

Po odstranění vnitřní zátky 18–20 mm 63 mm 110 mm 4 mm

1. kroužek 21–25 mm 76 mm 125 mm 11 mm

2. kroužek 26–30 mm 90 mm 140 mm 15 mm

3. kroužek 31–35 mm 110 mm 160 mm 20 mm

4. kroužek 36–40 mm 25 mm

5. kroužek 41–45 mm 32 mm (bez vrstvených prvků)

6. kroužek 46–50 mm

7. kroužek 51–55 mm

8. kroužek 56–60 mm

9. kroužek 61–65 mm
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Těsnění spár

Univerzální těsnicí manžeta - instalace

Poté, co zjistíte vnější průměr trubky určené k utěsnění, připravte těsnicí manžetu pro instalaci.

Příklad: Multi 100
příklad: jádrový otvor DN 100 a vnější průměr trubky pro vedení médií 23 mm.

Utažení univerzální těsnicí manžety

Šrouby všech 3 typů je třeba dotahovat utahovacím momentem 5 N m. 

1. Vsaďte mezikružní těsnění do pažnicové trubky nebo do jádrového otvoru.

2. Prostrčte trubku.

3. Utáhněte šrouby křížem proti sobě o jednu otáčku. Tento postup opakujte 
 tak dlouho, dokud nebudou všechny šrouby utaženy utahovacím momentem 
 5 N m. Po 24 hodinách šrouby ještě jednou dotáhněte.

Odstraníte pouze vnitřní zátku.

Prostrčený 1. kroužek

Odstraníte pouze vnitřní zátku.

Příklad: Multi 200
příklad: jádrový otvor DN 200 a vnější průměr trubky pro vedení médií 125 mm.

Po odstranění vnitřní zátky povolte
první kroužek...

Pomocí nožíku prostrčený kroužek
jednoduše odřízněte

Povolíte první kroužek a prostrčíte
jej těsněním.

... a prostrčte jej mezikružním těsněním.

Multi 100, připraveno k instalaci

Pomocí nožíku odříznete prostrčený
kroužek a těsnění je připravené
k instalaci.

4

1

1

5

2

2

6

3

3

3
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Těsnění spár

Vícenásobné těsnicí manžety pro kabely a trubky

– Tlakotěsné do 10 m vodního sloupce
– Tloušťka pryže 40 mm
– Ocelové díly a šrouby z ušlechtilé oceli V2A

Záslepka z ušlechtilé oceli VA pro jádrový otvor a pažnicovou trubku

– Tlakotěsnost
– Tloušťka pryže 40 mm
– Ocelové díly a šrouby z ušlechtilé oceli V2A

Ochrana jádrového otvoru epoxidovou pryskyřicí

– Epoxidovou pryskyřicí PROTECT můžete trvale konzervovat jádrový otvor
– Nanesení na suchém podkladu

 Jádrový otvor mm Č. výr. Vnější průměr kabelu/trubky v mm
 pažnicová trubka FASO/WELLO od do

 50  120515 4 20
 80  120410 4 33 + 40 + 42
 100  120415 4 33 + 40 + 42 + 50
 125  120420                       4             33 + 40 + 42 + 50
 150  120425 4 33 + 40 + 42 + 50

 DN Č. výr.

 80 120520
 100 120525
 125 120530
 150 120535
 200 120540

 Č. výr. Specifikace Balení

 040020 Epoxidová pryskyřice 800 ml složka A
   PROTECT 200 ml složka B

Záslepky až do DN 1500 mm na vyžádání

Odstraňte z jádrového otvoru prach. Natřete epoxidovou pryskyřicí
PROTECT.

Trvale chráněn epoxidovou pryskyřicí
PROTECT.
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STOPPER
– Tlakotěsné vnitřní a vnější utěsnění distančních trubek z plastu nebo vláknocementu.
– Uzavírací zátkou STOPPER je možno tlakotěsně uzavřít vláknocementové a plastové distanční trubky.
– Odpadá nákladné vlepování vláknocementových zátek.
– Vysoce odolný plast vyvinutý speciálně pro tuto oblast použití.
– Teplotní rozsah –35 až +70 °C (Jestliže se zátky instalují při venkovních teplotách nižších než 0 °C, musí se pro lepší 

instalaci předtím uchovávat při teplotách nad nulou).

Těsnění spár 

 Kód Označení  Kbelík
    ks

 E046140 STOPPER in 22  250
   pro distanční trubky
   vnitřní průměr 21,5–23 mm   

 E046160 STOPPER maxi  250
   pro distanční trubky
   vnitřní průměr 21,5–23 mm 

 E046150 STOPPER mini  250
   pro distanční trubky
   vnitřní průměr 21,5–23 mm 

 E046163 STOPPER in 26  250
   pro distanční trubky
   vnitřní průměr 26 mm 

 8875 Čisticí kartáč  1
   pro trubku vnitř. průměru 22 mm

STOPPER
in 22

STOPPER
mini

STOPPER
maxi

STOPPER
in 26
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Těsnění spár 

STOPPER SCREW
– Šroubovaná vnitřní utěsnění proti tlakové vodě a plynu na upínacích místech bednění.
– Odolnost proti tlaku do 50 m vodního sloupce.
– Odolné vůči radonu. 
– Zvukotěsný.

Kód Označení Vnitřní Ø
Místo upnutí

Karton 
ks

046230 STOPPER SCREW
TYP 3 in
Celková délka: 65 mm

17–19,5 mm 100 ks
včetně 2 bitů

046240 STOPPER SCREW
TYP 4 in
Celková délka: 65 mm

19,5–22 mm 100 ks
včetně 2 bitů

046210 STOPPER SCREW
TYP 1 in
Celková délka: 65 mm

21,5–23 mm 100 ks
včetně 2 bitů

046220 STOPPER SCREW
TYP 2 in
Celková délka: 65 mm

22,3–25,4 mm 100 ks
včetně 2 bitů

046330 STOPPER SCREW
TYP 3 covered
Krycí destička: 28 mm
Celková délka: 65 mm

25–28 mm 100 ks
včetně 2 bitů

046340 STOPPER SCREW
TYP 4 covered
Krycí destička: 28 mm
Celková délka: 65 mm

17–19,5 mm 100 ks
včetně 2 bitů

046310 STOPPER SCREW
TYP 1 covered
Krycí destička: 28 mm
Celková délka: 65 mm

19,5–22 mm 100 ks
včetně 2 bitů

046320 STOPPER SCREW
TYP 2 covered
Krycí destička: 32 mm
Celková délka: 65 mm

22,3–25,4 mm 100 ks
včetně 2 bitů

046350 STOPPER SCREW
TYP 5 covered
Krycí destička: 32 mm
Celková délka: 65 mm

25–28 mm 100 ks
včetně 2 bitů

046170 Čistící kartáč
pro trubku
21,5–26 mm

1 ks

046181 STOPPER SCREW
Polohovací pomůcky

1 ks

STOPPER SCREW
Typ 1 in

STOPPER SCREW
Typ 1 in covered

Středící drápek

Těsnící guma

Celková délka 65 m
m

Středící destička, ušlechtilá ocel
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A 10

A 15

A 19

A 24

A 32

A 40

A 50

 DIN 18541 PVC-P-NBR Celková šířka Šířka střední roztažné Tloušťka střední roztažné Srovnatelné profily
 Odolné bitumenu mm části bez lamel  části bez lamel z PVC-P podniková norma
   mm mm
 
 A 190 190 75 3,5 A 19
 A 240 240 90 4,0 A 24
 A 320 320 110 5,0 A 32
 A 500 500 155 6,5 A 50
 SFA 100 * 100 43 3,0 SFA 10
 SFA 150 * 150 45 3,0 SFA 15
 SFA 200 * 190 75 3,5 SFA 20
 SFA 240 * 240 90 4,0 SFA 24
 SFA 320 * 320 110 5,0 SFA 32

* DIN 18541 Díl 2

Pásy do pracovních spár, vnitřní
černý, PVC-P podniková norma nebo DIN 18541

Těsnění spár - Leschuplast
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Těsnění spár - Leschuplast 

 DIN 18541 PVC-P-NBR Celková šířka Šířka střední roztažné Tloušťka střední roztažné Srovnatelné profily
 Odolné bitumenu mm části bez lamel  části bez lamel z PVC-P podniková norma
   mm mm

 D 190 190 75 4,0 D 19
 D 240 240 95 4,5 D 24
 D 320 320 110 5,5 D 32
 D 500 500 155 6,5 D 50
 D 250/6 250 120 6,0 D 25/6
 D 320/6 320 170 6,0 D 32/6
 D 250/9 250 120 9,0 D 25/9
 D 320/9 320 120 9,0 D 32/9

D 10

D 15

D 19

D 24

D 32

D 40

D 50

Pásy do dilatačních spár, vnitřní
černý, PVC-P podniková norma nebo DIN 18541
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AA 19

AA 24

AA 24/2

AA 24/3

AA 32

AA 32/2

AA 32/3

AA 50

AA 50/2

AA 50/3

Pásy do pracovních spár, vnější
černý, PVC-P podniková norma nebo DIN 18541

Těsnění spár - Leschuplast 
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Těsnění spár - Leschuplast 

DA 19

DA 24

DA 24/2

DA 24/3

DA 32

DA 32/2

DA 32/3

DA 50

DA 50/2

DA 50/3

Pásy do dilatačních spár, vnější
černý, PVC-P podniková norma nebo DIN 18541
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Těsnění spár - Leschuplast 

 DIN 18541 PVC-P-NBR Celková šířka Šířka střední roztažné Tloušťka pásu         Těsnicí lamely Srovnatelné profily
 Odolné bitumenu mm části bez lamel  mm výška počet z PVC-P podniková norma
   mm 

 AA 240 240 90 4,5 20 4 AA 24
 AA 240/25 240 90 4,5 25 4 AA 24/2
 AA 240/35 240 104 5,0 35 4 AA 24/3
 AA 320 330 104 4,5 20 6 AA 32
 AA 320/25 330 104 4,5 25 6 AA 32/2
 AA 320/35 330 104 5,0 35 6 AA 32/3
 AA 500 500 124 4,5 20 8 AA 50
 AA 500/25 500 124 4,5 25 8 AA 50/2
 AA 500/35 500 124 5,0 35 8 AA 50/3

AA 24 roh

AA 32 roh

Vnější Kombinované

Typy těsnicích lamel:

Vnější Kombinované

Rohové profily
černý, PVC-P podniková norma nebo DIN 18541

Pásy do pracovních spár, vnější, černý, DIN 18541
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Těsnění spár - Leschuplast 

 DIN 18541 PVC-P-NBR Celková šířka Šířka střední roztažné Tloušťka pásu    Těsnicí lamely Srovnatelné profily
 Odolné bitumenu mm části bez lamel  mm výška počet z PVC-P podniková norma
   mm 

 DA 240 240 90 4,5 20 4 DA 24
 DA 240/25 240 90 4,5 25 4 DA 24/2
 DA 240/35 240 104 5,0 35 4 DA 24/3
 DA 320 330 104 4,5 20 6 DA 32
 DA 320/25 330 104 4,5 25 6 DA 32/2
 DA 320/35 330 104 5,0 35 6 DA 32/3
 DA 500 500 124 4,5 20 8 DA 50
 DA 500/25 500 124 4,5 25 8 DA 50/2
 DA 500/35 500 124 5,0 35 8 DA 50/3

DA 24 roh

DA 32 roh

Vnější Kombinované

Vnější Kombinované

Pásy do dilatačních spár, vnější, černý, DIN 18541

Rohové profily
černý, PVC-P podniková norma nebo DIN 18541

Typy těsnicích lamel:
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Ukončovací pásy
šedý, PVC-P podniková norma nebo DIN 18541

 DIN 18541 PVC-P-NBR Celková výška Šířka Šířka spáry Tloušťka pásu    Těsnicí lamely Srovnatelné profily
 Odolné bitumenu mm mm  mm mm výška počet z PVC-P podniková norma

 FA 50/20/25 50 30 20 5,5 20 2 FA 5/2/2
 FA 50/20/35 50 30 20 5,5 30 2 FA 5/2/3
 FA 70/20/45 70 30 20 5,5 40 2 FA 7/2/4
 FA 70/40/45 70 50 40 5,5 40 2 FA 7/4/4
 FA 90/20/25 90 30 20 5,5 20 4 FA 9/2/2
 FA 90/20/35 90 30 20 5,5 30 4 FA 9/2/3
 FA 130/20/25 140 30 20 5,5 20 6 FA 13/2/2
 FA 130/20/35 140 30 20 5,5 30 6 FA 13/2/3

FA 5/1/2 FA 5/1/3 FA 5/2/2 FA 5/2/3

FA 7/2/4 FA 7/4/4 FA 9/2/2 FA 9/2/3

FA 13/2/2 FA 13/2/3 FA 13/3/3

Těsnění spár - Leschuplast 
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Těsnění spár - Leschuplast 

Spárové profily
šedý, PVC-P-NBR, vhodné pro styk s bitumenem, UV stabilní

EP 35/35/15
(pro spáru 10)

EP 21/25/19
(pro spáru 10 - 12)

EP 30/35/20
(pro spáru 15)

EP 45/35/20 Eck
(pro spáru 15)

EP 35/45/28
(pro spáru 20)

EP 35/28/28 Eck
(pro spáru 20)

EP 45/55/38
(pro spáru 30)

EP 45/36/38 Eck
(pro spáru 30)

EP 35/35/30
(pro spáru 20)

EP 45/50/40
(pro spáru 30)

S 45/50/90
(pro spáru 30 - 40)

S 45/50/75 Eck
(pro spáru 30 - 40)

KA 22/21
(pro spáru 15)

KA 22/24
(pro spáru 18)

KA 30/28
(pro spáru 22)

F 50/50
(pro spáru 30 - 40)

S 20/50
(pro spáru 20)

S 20/50 Eck
(pro spáru 20)

S 30/60
(pro spáru 30)

S 30/60
(pro spáru 30)



Speciální zboží pro stavebnictví
Strana 42

Pásy do pracovních a dilatačních spár - zesílený profil

Těsnění spár - Leschuplast 

Jiné rozměry na vyžádání.
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FP 320

320

5

25

20

360

147 66 147

160 40 160

FP 360

267 7

30

23 45 45

5

86

179

5

204

22

DA 320/30 KD 320 K

22

179

170

11

5

95

5

60

Dodatečné těsnicí profily
DIN 18541, černé

Těsnění spár - Leschuplast 

Šroubová konstrukce

Chemická malta KEMChemická malta KEM

Kotva CH6Kotva CH6

Kaučukový pásKaučukový pás

Nerezová lištaNerezová lišta

Kotva CH6 - maticeKotva CH6 - matice

Kotva CH6 - podložkaKotva CH6 - podložka

D 320 K nebo DA 320/30 KD 320 K nebo DA 320/30 K
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Těsnění spár - Leschuplast 

Příslušenství a pomocné prvky pro ukládku

Tvarovky ze spárových pásů

Svářecí pájka

 Kód Typ

 E 8004  250 W
 E 8001  300 W

Svorka na spárové pásy

 Kód Typ Sáček
   ks

 L 8001007 R 200
 L 8001006 RK 13 100

Horkovzdušný fén LEISTER

 Kód Typ

 L 8002018  1400 W

R RK 13

Svislé křížení Svislý T kus Svislý roh Ploché křížení Plochý T kus Plochý roh

Svislé křížení Svislý T kus Svislý roh Ploché křížení
pohledová plocha vnější

Ploché křížení
pohledová plocha vnitřní

Standardní tvary
Délka od středu ke kraji 50 cm. Svařování speciálních typů na vyžádání. Technické poradenství.


