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Tesniaci bitúme-
nov! plech je ide-
álnym tesniacim 
materiálom na spo-
!ahlivé utesnenie 
pracovn"ch #kár 

proti tlakovej i beztlakovej vode. Jednotlivé 
diely tesniaceho plechu sú dlhé 2,5 m a majú 
"írku 160 mm. Pozinkovan# oce!ov# plech je 
z oboch strán pokryt# pru$nou bitúmeno-
vou vrstvou. Táto vrstva sa spojí s %erstv#m 
betónom a vznikne tak pru$ná izolácia, ktorá 
je odolná proti v#etk"m organick"m odpa-
dov"m vodám, preto je tento materiál vhod-
n# aj na pou!itie v $isti$kách. Pou$íva sa 
vo vertikálnych aj horizontálnych #kárach, 
aj ako izolácia "kár podlaha-podlaha. Typy: 
TPO – bitúmenov# tesniaci plech obojstran-
n", bal. 50 m. 

Tesniaci krí"ov! 
pozinkovan! plech 
so "írkou 150 mm, 
hrúbkou 0,70 mm, 
be$ne dodávaná d&$-
ka je 2 m. Na plechu 

je obojstranne nanesená lepiaca vrstva bitú-
menového materiálu, modifikovaného kau-
%ukom s hrúbkou 1,5 mm. Pou$íva sa na vy-
tvorenie a utesnenie plánovan"ch #kár. 
Plechové li"ty zoslabia cielene stenu na do-
predu ur%enom mieste a v tomto mies-
te vznikne trhlina. Pou$itím t#chto krí$ov je 
mo$né betónova' vä%"ie zábery bez nut-
nosti preru"ovania betoná$e. ABS – deb-

niaci a tesniaci krí!ov" plech do steny sa 
pou$íva na debnenie jednotliv#ch záberov 
betoná$e steny. Bitúmenov# tesniaci plech 
uprostred zabezpe%uje utesnenie pracovnej 
"káry v mieste napojenia steny. ABS – deb-
niaci a tesniaci krí!ov" plech do dosky sa 
pou$íva na debnenie jednotliv#ch záberov 
betoná$e základovej dosky. Bitúmenov# tes-
niaci plech uprostred zabezpe%uje utesne-
nie pracovnej "káry v mieste napojenia do-
siek. 

Bentonitové tes-
nenie sa pou$íva na 
utesnenie "kár napu-
%iavaním v betónoch 
proti tlakovej i beztla-
kovej vode. Tesnenie 
má v#borné tesniace 

vlastnosti, zaru%enú spo!ahlivos' a je mo$-
né ho pou$i' vo v"etk#ch pracovn#ch "ká-
rach v betónoch. Nie je vhodné pre dilata%-
né "káry. Je odolné proti !ahk#m kyselinám 
a liehom, dá sa pou$i' aj v slanej vode alebo 
pri fekáliách. Je vhodné na pou$itie v nádr-
$iach s pitnou vodou, v %isti%kách, at(. In"ta-
lácia bentonitového tesnenia je jednoduchá 
a %asovo nenáro%ná. 

Injektá"na hadi#ka 
na báze PVC sa pou-
$íva na utesnenie pra-
covn#ch "kár pri pod-
zemn#ch stavbách, 
ktoré sú trvale alebo 

striedavo za'a$ené spodnou, stokovou alebo 
povrchovou vodou. Má otvory, resp. drá$-
ky kónicky sa jemne zbiehajúce zvnútra von 
pre v#stup tlakového injektá$neho materiá-
lu. 

Pr vky tesnenia 
prestupov a káb-
lov WELLO, FASO, 
ECCO sa pou$íva-
jú v"ade tam, kde sa 
v budúcnosti bude 
po$adova' mo$nos' v#meny vedenia in"talá-
cie alebo káblov.

Sú to puzdrá, ktoré sa vodotesne zabetó-
nujú do steny. In"tala%né rúry alebo káble sa 
potom utesnia pomocou tesniacich krú!kov 
MASTER-RING alebo MASTER-SEAL. 

Viac na www.tebau.sk.

Tesnenie pracovn!ch a dilata"n!ch #kár

Dôle!it"mi detailmi ka!dej stavby sú rôzne tesnenia a materiály, ktoré zabezpe$ujú odol-
nos% stavby proti vode. Dôsledn"m zabudovaním kvalitn"ch komponentov zabránime 
ne!iaducim defektom stavby.


