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Obszary stosowania 

 Uszczelnianie przerw robo-
czych w budowlach betono-
wych, skuteczne przeciw wo-
dzie pod ciśnieniem 

 Wykonywanie siłowych lub 
elastycznych połączeń w wil-
gotnych lub przewodzących 
wodę betonowych elementach 
budowli 

 Dodatkowe uszczelnienie przy 
stosowaniu taśm lub blach dy-
latacyjnych 

 Nadaje sie do stosowania 
z następującymi materiałami 
iniekcyjnymi:  
– żywice poliuretanowe, spie-
niające się 
– żywice poliuretanowe, żywi-
ce epoksydowe. 

Certyfikaty, świadectwa badań 

 Ogólne Świadectwo Badań 
Nadzoru Budowlanego (AbP) 
w połączeniu z IR PUR 2K 150 
(art. 6871). 

Właściwości produktu 

 Perforowany wąż iniekcyjny (3 
x 10 m)  

 Prosta i szybki montaż  
 Jednościenny 

 Na bazie PCV 
 Wzajemnie przesunięte otwory 
  
 Gwarantowany wypływ mate-

riału we wszystkich kierunkach 
Podłoże 

Przestrzegać Instrukcji Technicz-
nej dotyczącej stosowanego mate-
riału iniekcyjnego. 
Sposób stosowania 

Wbudowywanie 
Wąż iniekcyjny należy ułożyć moż-
liwie jak najbliżej osi elementu 
budowlanego, w przypadku bardzo 
grubych ścian (> 60 cm) z odstę-
pem ok. 25 cm od strony obciążo-
nej wodą. Przestrzegać minimalnej 
grubości otuliny betonowej = 5 cm.  
Wąż iniekcyjny należy co 20 cm 
zamocować za pomocą opasek, 
aby zapewnić stały kontakt z pod-

łożem i wykluczyć przesunięcia lub 
podpływanie podczas betonowa-
nia. Końcówki węży należy za-
mknąć zaślepkami. 
Odpowietrzanie węża iniekcyj-
nego 
Odcinek poddawany iniekcji wy-
pełnić przez złącze iniekcyjne ży-
wicą iniekcyjną, do momentu, gdy 
materiał wypłynie z końca węża. 
Wtłaczanie 
Żywicę iniekcyjną należy wtłaczać 
za pomocą odpowiedniej pompy  
iniekcyjnej w trybie wysokociśnie-
niowym, rozpoczynając od 20 ba-
rów. Niskie ciśnienie prowadzi do 
uzyskania lepszych wyników, niż 
wysokie. Nie powinno ono prze-
kroczyć 80 barów! Należy prze-
strzegać czasu przydatności mate-
riału iniekcyjnego do użycia (czas 
otwarty)!  
 

Dane techniczne produktu 

Kompletny zestaw na 30 m 
Średnica węża iniekcyjnego: wewnętrzna: 6 mm 
 zewnętrzna: 12 mm 
Materiały do iniekcji:  IR PUR 2K 150  

 
Podane parametry stanowią typowe właściwości produktu i nie należy 
ich rozumieć jako wiążącej specyfikacji produktu  

Instrukcja Techniczna 
Numer artykułu 6874 

 

 IH-Set 30  
30-metrowy system węży iniekcyjnych do wykony-
wania wodo- i gazoszczelnych spoin budowlanych   
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Do stosowa-
nia na po-
sadzkach i 
ścianach 

wewnątrz i na 
zewnątrz 

 Zużycie  Przechowy-
wać w chłod-
nym miejscu, 
chronić przed 

wilgocią i 
mrozem, 

opakowanie 
zamykać 

 Okres prze-
chowywania: 
nieograniczo-

ny 
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Temperatura stosowania: 
Patrz Instrukcja Techniczna dla 
materiału iniekcyjnego. 

Wskazówki wykonawcze 

Maksymalna długość odcinka 
wtłaczania: 10 mb. 
Następujące kolejno po sobie ob-
wody iniekcyjne muszą na siebie 
zachodzić! 
Obwody iniekcyjne należy ozna-
kować za pomocą pakerów iniek-
cyjnych w kolorze czerwonym lub 
białym. 

 Produkty do opcjonalnego wy-
korzystania w systemie 

IR PUR 2K 150 (art. 6871). 
Narzędzia, czyszczenie  
Wiertarka udarowa do wykonania 
otworów na kołki do opasek do 
zamocowania węża. Urządzenie 
do wstrzeliwania kołków mocują-
cych opaski. 
Forma dostawy, zużycie 
Zestaw zawiera: 
 instrukcję obsługi 
 3 x 10 m węża iniekcyjnego 
 180 opasek z otworem 
Do betonu lanego na placu bu-
dowy: 
 6 pakerów iniekcyjnych (3 x 

czerwony, 3 x biały), wraz z 
króćcem stożkowym 

Do ścian modułowych i prefa-
brykatów: 
 6 końcówek iniekcyjnych 

i odpowietrzających 
 6 zaślepek 
 6 stożkowych śrub zamykają-

cych, wraz z króćcem stożko-
wym  

Przybliżone zużycie na 10 mb: 
ok. 10 m węża iniekcyjnego 
2 zaślepki 
2 pakery iniekcyjne 
ok. 50 opasek 

ok. 0,2 kg żywicy iniekcyjnej na mb 
węża. 
 
Żywica iniekcyjna: 
Informacje nt. zużycia żywicy in-
iekcyjnej zawarte są w Instrukcji 
Technicznej tego materiału. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Powyższe wskazówki zostały zestawione w naszym dziale 
produkcji według najnowszego stanu wiedzy i techniki 
stosowania. Ponieważ rodzaje zastosowań i sposób 
użycia są poza naszą kontrolą, z treści tej instrukcji nie 
wynika żadna odpowiedzialność producenta. 
 
Wskazówki wykraczające poza zawartość tej instrukcji lub 
wskazówki różniące się od treści instrukcji wymagają 
pisemnego potwierdzenia przez zakład macierzysty. 
W każdym przypadku obowiązują nasze ogólne warunki 
handlowe. 
 
Z wydaniem niniejszej instrukcji technicznej poprzednie 
tracą swoją ważność. 
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