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PENTAFLEX® - projektowanie i wykonanie elementów konstrukcyjnych z betonu wodoszczelnego

Konstrukcja ze zmniejszonym 
naprężeniem wywołanym przez 
utwierdzenie
Naprężenia wywołane przez utwier-
dzenie w betonie, które mogą 
prowadzić do powstawania rys nasiąk-
niętych wodą, zmniejsza się poprzez 
stosowanie odpowiednich zabie-
gów konstrukcyjnych, odpowiedniej 
technologii produkcji betonu oraz 
wykonania.
Zalicza się tutaj np. stosowanie płyt 
dennych z płaską częścią dolną ułożo-
nych na folii, stosowanie do produkcji 
betonu i cementu o niskim stopniu 
hydratacji (wytwarzania ciepła) oraz 
stosowanie wydłużonego czasu pielę-
gnacji betonu.

Konstrukcja o ograniczonej szeroko-
ści rys
Drugie rozwiązanie to rodzaj konstruk-
cji z ograniczoną szerokością rys. Tutaj 
steruje się ograniczając szerokości rys 
poprzez zwiększoną ilość zbrojenia  
w konstrukcji żelbetowej.

Konstrukcja z późniejszym uszczel-
nieniem
W trzecim rodzaju konstrukcji nie sto-
suje się wcześniej żadnych zabiegów 
i nie uwzględnia się powstawania 
rys, przez które przenika woda. Rysy 
uszczelnia się po wykonaniu kon-
strukcji dokładnie według stosownych 
wytycznych. Taki sposób wykonania 
konstrukcji nie jest jednak popularny 
przy wznoszeniu budynków mieszkal-
nych.

Podstawy techniki uszczelnień zgodnie z wytyczną wodoszczelności WU

W celu zabezpieczenia przed wnikaniem wody do obiektów budowlanych już od ponad 30 lat wykonuje się wodosz-
czelne konstrukcje żelbetowe – system tzw. „białej wanny”. Dzięki wieloletniej praktyce i doświadczeniu ten sposób 
wykonania konstrukcji może być ekonomicznym zabezpieczeniem przed wnikającą wodą. Wytyczna wodoszczelności 
WU odzwierciedla ponadto aktualny stan techniki w systemie „białej wanny”.
Wodoszczelność konstrukcji budowlanej charakteryzuje się ograniczeniem przenikania wody przez beton, przerwy tech-
nologiczne, dylatacje konstrukcyjne, przekroje z wymuszonymi rysami, elementy wbudowane i rysy.
Oznacza to:

szczelne wykonanie wszystkich   �
połączeń, przerw technologicznych,
spełnienie wysokich wymagań dla  �
betonu,

zachowanie minimalnej grubości  �
elementów konstrukcyjnych,
ograniczenie dopuszczalnego  �
zarysowania elementów konstruk-
cyjnych,
zachowanie minimalnej wysokości  �
strefy ściskania,

planowe rozmieszczenie przerw  �
technologicznych, dylatacyjnych 
i wymuszonych rys, jeśli spo-
dziewamy się wystąpienia rys 
skurczowych.

Zasady projektowania
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PENTAFLEX® - projektowanie i wykonanie elementów konstrukcyjnych z betonu wodoszczelnego

Należy zaplanować przeprowadze-
nie wszystkich koniecznych zabiegów 
celem zapewnienia szczelności kon-
strukcji. Ustalenia podjęte na etapie 
projektowania należy udokumentować.  
W fazie projektowania według wytycz-
nej wodoszczelności WU konieczna 
jest ścisła współpraca różnych obsza-
rów planowania.
W projektowaniu uczestniczą:

projektant obiektu / architekt, �
geotechnik (jeśli potrzeba), �
projektant konstrukcji / projektant  �
w zakresie wodoszczelności,
wykonawcy obiektu (przygotowa- �
nie robót),
w zależności od komplekso- �
wości procesu budowlanego  
w uzgodnieniu ze specjalistą  
w dziedzinie technologii beto-
nu, specjalistą w dziedzinie fizyki 
budowli, projektantem instalacji 
technicznej budynku.

Należy określić i udokumentować funk-
cję oraz wymogi użytkowe budowli, 
jak również regulacje w zakresie przy-
datności do użytku.

Wyjaśnienia wymagają następujące 
punkty: 
    Oddziaływanie

narażenie budowli na występo- �
wanie wody lub wilgoci z gruntu.
Użytkowanie
jakie wymogi musi spełniać budow- �
la w zakresie wodoszczelności.

Efekt dwóch pierwszych kroków pro-
jektowania stanowi podstawę dalszych 
prac projektowych. 
Wodoszczelność elementu budowla-
nego określana jest przy pomocy kilku 
czynników.

Szczegółowo należy uwzględnić 
następujące punkty pojedynczo oraz 
w powiązaniu ze sobą:

wybór betonu, �
wymiary elementu konstrukcyjne- �
go i poprowadzenie zbrojenia,
unikanie bądź uszczelnienie rys lub  �
ograniczenie szerokości rys,
zaprojektowanie wszystkich dyla- �
tacji (przejść) przez konstrukcję,
planowanie przebiegu budowy,  �
etapów betonowania, przerw 
roboczych i przekrojów z rysami 
wymuszonymi, 
w razie potrzeby uwzględnienie  �
napierającej wody i gruntu.

Przy wykonywaniu prac betoniar-
skich, pielęgnacji betonu i nadzoru 
nad przebiegiem robót należy prze-
strzegać normy DIN 1045-3 (załącznik 
wewnętrzny).

Zadania przy projektowaniu

Ustalenia zawarte w wytycznej wodoszczelności WU
W wytycznej WU ustalono i zdefiniowano przepisy dotyczące budowli wodoszczelnych z betonu w zależności od klasy 
naprężenia i użytkowania.
 
Klasa naprężenia
Istnieją dwie klasy naprężenia. Różnią się one tym, czy w warunkach gruntowych występuje bezpośrednio woda w postaci 
ciekłej czy należy się tylko liczyć z występowaniem wilgoci z gruntu lub ewentualnie z sączeniem się wody.

Klasa naprężenia 1: �
dla wody napierającej i nienapierającej bądź chwilowo gromadzącej się wody infiltracyjnej. 

Klasa naprężenia 2: �
dla wilgoci z gruntu oraz niegromadzącej się wody infiltracyjnej.

Klasa użytkowania
Wytyczna WU rozróżnia tylko dwie klasy użytkowania. Zależą one od funkcji konstrukcji i wymogów co do jej szczelności 
i należy je zdefiniować następująco:

Klasa użytkowania A Klasa użytkowania B

Brak przenikania wody w postaci ciekłej. �
Brak zawilgoconych miejsc na powierzchni. �
Brak rys i szczelin, przez które przenika woda. �

Dopuszcza się zawilgocone miejsca. �
Tymczasowo, do samoregeneracji, dopuszczalne są rysy  �
przez które przenika woda.
Na powierzchni nie gromadzi się woda. �

Przykłady zastosowania:
budownictwo mieszkaniowe, pomieszczenia magazyno-
we o wysokowartościowym wykorzystaniu

Przykłady zastosowania:
garaże podziemne, szyby instalacyjne i zasilające, pomiesz-
czenia magazynowe o niskich wymaganiach
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Wymagania dla betonu
Przy wyborze odpowiedniego betonu należy zwrócić uwagę, by oprócz wymogów wynikających z klas ekspozycji według 
EN 1992-EC2 i EN-206-1 dotyczących elementu konstrukcyjnego, spełnione zostały również wymogi dla betonu o wyso-
kiej odporności na wnikanie wody. 
Wystarczającą urabialność można zapewnić dzięki klasie konsystencji S3 lub o wyższej miękkości. Do wykonania wodosz-
czelnych elementów konstrukcyjnych o minimalnych grubościach, w przypadku klasy naprężenia 1, należy zastosować 
wskaźnik wodno-cementowy ≤ 0,55, a dla ścian dodatkowo maksymalne uziarnienie ≤ 16 mm. Dla elementów konstruk-
cyjnych o wyskokości powyżej 1,00 m (np. dla ścian) w obszarze przypodłogowym na wysokości ≥ 300 mm należy użyć 
betonu łączeniowego (maksymalna wielkość ziarna ≤ 8 mm) w celu zapewnienia zabetonowania bez wad.

Grubość elementu konstrukcyjnego
Dzięki długoletniemu doświadczeniu w zakresie elementów konstrukcyjnych z betonu układanego na miejscu oraz pre-
fabrykatów, wytyczna WU zaleca następujące minimalne grubości elementów konstrukcyjnych:

Minimalna grubość i konstrukcja elementu budowlanego muszą być tak dobrane, aby betonowanie elementów konstruk-
cyjnych wykonane zostało fachowo z uwzględnieniem otuliny betonowej, wymaganych warstw zbrojenia, uszczelnień 
dylatacji oraz elementów wbudowanych. Dodatkowo, poza wszystkimi innymi własnościami, musi być spełniona funkcja 
nośna i uszczelniająca.
Poza zalecanymi wymiarami minimalnymi bW,i między warstwami zbrojenia (w przypadku betonu układanego na miej-
scu) bądź dla odstępu między wewnętrznymi powierzchniami prefabrykatu (dla ścian elementu) w celu zapewnienia 
odpowiedniego ułożenia betonu:

przy maksymalnej wielkości ziarna 8 mm, b � W,i ≥ 120 mm,
przy maksymalnej wielkości ziarna 16 mm, b � W,i ≥ 140 mm,
przy maksymalnej wielkości ziarna 32 mm, b � W,i ≥ 180 mm.

Jeśli konieczne okażą się większe grubości elementu konstrukcyjnego niż wielkość minimalna podana w powyższej tabeli, 
to grubości są wówczas miarodajne.

Element
konstukcyjny 

Klasa naprężenia

Minimalna grubość [mm]

Beton układany na 
budowie

Ściany elementu Prefabrykaty

Ściany
1 240 240 200

2 200 240 100

Płyta denna
1 250 - 200

2 150 - 100
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Wymiar wewnętrzny ściany elementu Wymiar wewnętrzny warstwy betonu układanego

PENTAFLEX® - projektowanie i wykonanie elementów konstrukcyjnych z betonu wodoszczelnego
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Zaświadczenia
Zaprojektowanie konstrukcji pod kątem ograniczenia rozwartości rys wg EN 1992-EC2.

Ograniczenie szerokości rys
W przypadku rys powstałych na skutek zginania, obciążeń lub naprężeń, dla klasy użytkowania A, klasy naprężenia B nale-
ży wykazać, że wysokość strefy ściskania x spełnia warunek:
x ≥ 30 mm oraz ≥ 1,5 . Dmax, 
przy czym Dmax stanowi maksymalną średnicę uziarnienia kruszywa. 
Jeśli chwilowy przeciek przez zarysowania przy klasie naprężenia 1 jest dopuszczalny, to obliczeniowe szerokości rys nale-
ży ograniczyć w zależności od wartości spadku ciśnienia zgodnie z tabelą. 

Przy zachowaniu wartości z tabeli można przyjąć, 
że początkowy przeciek wody zostanie z czasem 
znacznie zredukowany przez samoregenerację rysy. 
W późniejszym okresie nie można jednak z całą 
pewnością wykluczyć zawilgocenia na powierzchni 
elementu konstrukcyjnego. 
W klasie naprężenia 2, dla wartości obliczeniowej 
dopuszczalnej szerokości rysy w ścianach w ≤ 0,20 
mm, dla płyt dennych należy przestrzegać dodat-
kowych zaleceń obowiązujących norm i przepisów 
(załącznik wewnętrzny).

Poświadczenie klasy użytkowania A
Wymagane poświadczenia wynikają z wybranych zasad pro-
jektowania w zakresie klasy użytkowania A. Należy dla tej klasy 
wykazać, że w betonie na skutek utwierdzenia nie tworzą się rysy. 
Wyjątek stanowią tutaj szczeliny zaplanowane i uszczelnione. 
Zaliczają się do nich rysy wymuszone, przerwy robocze  
i przerwy dylatacyjne, których rozmieszczenie w określonych 
odstępach powoduje zmniejszenie wymuszenia w elementach 
konstrukcyjnych.
Ograniczenie szerokości rys następuje poprzez zaprojektowanie 
rys wymuszonych i przerw roboczych lub poprzez odpowiednie 
rozmieszczenie zbrojenia. 

Poświadczenie klasy użytkowania B
Wymagane poświadczenia wynikają z wybranych zasad projek-
towania w zakresie klasy użytkowania B. Ich wymagania zostaną 
spełnione poprzez ograniczenie szerokości rys przy założeniu 
ich samoregeneracji. 
Ograniczenie występujących szerokości rys następuje poprzez 
zaprojektowanie rys wymuszonych i przerw roboczych lub 
poprzez odpowiednie rozmieszczenie zbrojenia.

Spadek ciśnienia
hw/hb*

Dopuszczalna szerokość 
rys [mm]

(wartość obliczeniowa)

10 0,20

> 10 do ≤ 15 0,15

> 15 do ≤ 25 0,10

Przykład klasy użytkowania A

Przykład klasy użytkowania B

* hw = wysokość ciśnienia wody [m]
   hb  = grubość elementu budowlanego [m]

PENTAFLEX® - projektowanie i wykonanie elementów konstrukcyjnych z betonu wodoszczelnego
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Zasady dotyczące konstrukcji  
i zbrojenia
Zbrojenie w elementach budowla-
nych należy układać w taki sposób, 
aby możliwe było idealne ułożenie  
i zagęszczenie mieszanki betonowej. 
Wodoszczelne elementy budowlane 
klasy naprężenia 1 należy wykonać  
z obustronną siatką zbrojeniową 
zbrojoną krzyżowo. Wyjątek od tej 
zasady stanowią prefabrykaty przy 
klasie naprężenia 2. 
Szczeliny robocze określa projek-
tant i należy je wykonać zgodnie  
z projektem.
Wszystkie połączenia w wodosz-
czelnych elementach budowlanych  
muszą być trwale zabezpieczo-
ne zgodnie ze zdefiniowaną klasą 
naprężenia i użytkowania przez 
zastosowanie nieprzepuszczalnego 
i jednolitego systemu uszczelnienia 
spoin.

Przekroje wymuszonych rys wywo-
łanych odpowiednim osłabieniem 
przekroju betonu (min. 1/3 gru-
bości elementu budowlanego),  
należy je uszczelnić przed działaniem 
najmniejszych, ale wartych wzmianki 
ruchów. Specjalne elementy z rysami 
wymuszonymi zapewniają spełnie-
nie obu wymogów i nadają się tym 
samym dla konstrukcji budowlanych 
klasy użytkowania A.
Styki ścian należy wykonać jako prze-
kroje z wymuszonymi rysami.

Uszczelnienia spoin
Do uszczelniania spoin w elementach 
wodoszczelnych wolno stosować 
wyłącznie produkty posiadające Apro-
batę Techniczną wydaną przez ITB lub 
dopuszczenie CE.

Wszystkie uszczelnienia spoin 
ingerujące w beton należy przed 
betonowaniem umieścić dokładnie  
w zaplanowanym miejscu, połączyć  
w miejscach styku i zabezpieczyć 
trwale w swoim położeniu.

Powlekane blachy
System uszczelnienia spoin musi 
być systemem zamkniętym i we  
wszystkich punktach połączeń  
i krzyżowania wykazywać szczelne 
połączenie. 

Dla uszczelnień przekrojów dylatacji 
należy zapewnić zachowanie uszczel-
niającego działania tych materiałów 
w przypadku powstania rysy i związa-
nego z tym rozszerzenia dylatacji.

Wbudowana blacha szczelinowa nie 
przejmuje żadnych sił ścinających. 
Warstwa powlekająca musi wyka-
zywać wystarczającą sprężystość, 
by mogła bez uszkodzenia spro-
stać ewentualnym odkształceniom. 
Zapobiega to również chwilowemu 
przeciekowi wody. 

Dla powlekanych blach szczelinowych 
wymagane są znacznie mniejsze głę-
bokości zagłębienia w betonie niż to 
jest np. wymagane dla blach szczeli-
nowych niepowlekanych. Wymaganą 
minimalną głębokość zagłębienia 
należy potwierdzić Aprobatą Tech-
niczną.

PENTAFLEX® - projektowanie i wykonanie elementów konstrukcyjnych z betonu wodoszczelnego
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Terminologia

Mieszanka łączeniowa: składa się  
z betonu o uziarnieniu kruszywa 
maks. 8 mm, użytego w razie potrze-
by w miejscach styku ścian z płytą 
denną i stropem.
Klasa naprężenia: określenie rodza-
ju narażenia budowli lub elementu 
budowlanego na wilgoć lub wodę. 
Wilgoć gruntowa: woda związana 
kapilarnie w gruncie.
Napierająca woda: woda wywierają-
ca ciśnienie hydrostatyczne na jedną 
stronę elementu budowlanego (także 
z ograniczeniem czasowym, np. spię-
trzona woda infiltracyjna). Rozróżnia 
się: 

Chwilowo spiętrzoną wodę infiltra- �

cyjną: woda swobodnie spływająca 
pod działaniem siły ciężkości, spię-
trzająca się chwilowo na mało 
przepuszczalnych warstwach 
gruntu. Ten rodzaj naprężenia 
występuje przy głębokości zagłę-
bienia budowli poniżej 3 m na 
mało przepuszczalnym grun-
cie bez drenażu (według normy 
DIN 4095), jeśli dolna część kon-
strukcji znajduje się co najmniej 
na 300 mm nad obliczeniowym 
poziomem wody, a rodzaj gruntu 
i ukształtowanie terenu pozwalają 
oczekiwać tylko wody spiętrzonej.
Woda gruntowa, woda powodzio- �

wa, woda warstwowa: wszelkie 
pozostałe przypadki wody napie-
rającej, która nie jest chwilowo 
spiętrzoną wodą infiltracyjną. 

Przejście: występuje wtedy gdy 
element przechodzi do wodoszczel-
nej budowli, np. przewody rurowe, 
studzienki, przejścia kabli, kotwy 
deskowań itp. 
Ściana elementu: element z betonu 
wylewanego na miejscu.
Ściana prefabrykowana: ściana z jed-
nopowłokowych prefabrykowanych 
elementów ściennych.
Szczelina: styk między dwoma 
częściami budowy lub sąsiednimi 

odcinkami zabetonowanymi.
Rozróżnia się:

Szczeliny robocze: �  bezpośredni styk 
między dwoma odcinkami betono-
wania. 
Szczeliny rozdzielające: �  szczeliny 
robocze bez uszczelnienia.
Szczeliny dylatacyjne: �  przestrzeń 
między dwoma elementami 
budowlanymi lub odcinkami beto-
nowania, umożliwiająca wzajemne 
odkształcenia.
Szczeliny pionowe: �  szczeliny 
między dwoma dojrzałymi elemen-
tami budowlanymi z pomijalnym 
odkształceniem względnym sąsia-
dujących elementów budowlanych 
(beton wylewany na miejscu/prefa-
brykat; prefabrykat/prefabrykat.

Uszczelnienie spoin: elementy kon-
strukcyjne i materiały budowlane do 
uszczelnienia spoiny lub przekroju 
dylatacji, zapobiegające przeciekowi 
wody.
Nienapierająca woda: woda w postaci 
kropel, która nie wywiera bądź wywie-
ra nieznaczne ciśnienie hydrostatyczne 
(100 mm słupa wody).
Niespiętrzona woda infiltracyjna: woda 
przeciekająca do podłoża, która przy 
silnie przepuszczającym podłożu może 
przesiąkać do swobodnego lustra 
wody gruntowej bez spiętrzenia bądź 
przy mniej przepuszczającym podłożu 
odprowadzana jest przed elementem 
konstrukcyjnym przy zastosowaniu sta-
le działającego drenażu (według normy 
DIN 4095). 
Klasa użytkowania: określenie wymo-
gów wynikających z przewidzianego 
użytkowania obiektu budowlanego 
bądź elementu konstrukcyjnego, doty-
czące klimatu pomieszczeń i stanu 
wilgotności powierzchni elementów 
budowlanych.
Rysa: rozłam w strukturze betonu. 
Rodzaje rys:

Rysa na skutek zginania: �  rysa  
o największej głębokości, któ-

ra nie przebiega przez całą 
grubość elementu budowlanego  
i która dzieli grubość ele-
mentu na strefę zarysowaną 
(strefa rozciągania) i strefę niezary-
sowaną (strefa ściskania).  
Rysa rozdzielająca: rysa na całej 
grubości elementu budowlanego.

„Samoregeneracja” rys: tymczasowe 
zmniejszenie przecieku wody przez 
rysy rozdzielające w zależności od sze-
rokości rysy i spadku ciśnienia. 
Rysa wymuszona („rysa pozorna”): 
planowe osłabienie przekroju ele-
mentu budowlanego, także zbrojenia 
przechodzącego przez ten przekrój  
w celu ustalenia lokalnych warunków 
powstania rysy. Przekroje rys wymu-
szonych bez uszczelnienia spoin 
traktowane są jako rysy rozdzielające.
Przeciek wody: transport wilgoci  
w postaci ciekłej przez element 
budowlany aż do powierzchni.
Wodoszczelność: jakościowe i ilo-
ściowe dane dotyczące ograniczenia 
przecieku wody przez beton, spoiny, 
elementy wbudowane i rysy.
Wymuszenie: naprężenie na sku-
tek uniemożliwienia / ograniczenia 
odkształcenia zależnego od obciąże-
nia np. wskutek zmian temperatury 
lub skurczu. 

PENTAFLEX® - projektowanie i wykonanie elementów konstrukcyjnych z betonu wodoszczelnego
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System wykonania płyty dennej
Pod płytą denną, na warstwie wyrów-
nawczej należy ułożyć przynajmniej 
jedną warstwę folii polietylenowej. 
Minimalną grubość płyty dennej 
określają wymagania wytycznej 
wodoszczelności. Wynosi ona  
w przypadku wody napierającej  
250 mm.
Wykonawca odpowiada za precy-
zyjne zachowanie grubości otuliny 
betonowej górnej warstwy zbroje-
nia. Jest to warunek wodoszczelnego 
montażu systemu uszczelnień w tech-
nice PENTAFLEX®.
Minimalny stopień zbrojenia płyty 
dennej powinien, zgodnie z doświad-
czeniem, wynosić po obu stronach 
przynajmniej ok. 0,15% przekroju 
betonu. Jeżeli z obliczeń statycznych 
wynika większa ilość zbrojenia, to 
należy ją zastosować. To minimalne 
zbrojenie należy rozmieścić w dwóch 

Płyta denna d ≥ 250 mm beton wodoszczelny

Warstwa wyrównawcza 50 mm

Zbrojenie łączące

PENTAFLEX® KB

≥
 3

0

PENTAFLEX® - projektowanie i wykonanie elementów konstrukcyjnych z betonu wodoszczelnego

Wyciąg ze wskazówek praktycznych dotyczących zasad projektowania w zakresie  „sposobów konstrukcji ze zmniej-
szonym naprężeniem wywołanym przez utwierdzenie”

warstwach we wzajemnie krzyżują-
cych się kierunkach.
Elementy narożne należy dodatko-
wo dozbroić prętami ukośnymi (np. 
3 szt. Ø 12 mm górą i dołem). Wyma-
gane zbrojenie na połączeniach ścian, 
np. szpilki Ø 8, należy wprowadzić  
w podanym rozstawie. W przeciwnym 
wypadku należy zastosować zasady 
dotyczące zbrojenia, podane w nor-
mie EN 1992-EC2.
 
Betonowanie
Rodzaje betonu zgodnie z EN 
1992-EC2 należy odpowiednio dosto-
sować, uwzględniając wymagane 
klasy ekspozycji oraz wymogi specjal-
ne wynikające ze specyfiki danego 
obiektu.
Dla przygotowania odpowiedniej 
konsystencji mieszanki betonowej na 
placu budowy zaleca się zastosować 
środek uplastyczniający (FM). Nale-

ży przy tym zadbać, by ewentualnie 
dodane już domieszki do betonu  
i środek uplastyczniający wzajemnie 
się tolerowały. Nie wolno przekro-
czyć maksymalnej ilości domieszki 
zalecanej przez producenta. W cza-
sie betonowania płyty dennej należy 
zwrócić uwagę na to, by beton układa-
ny był świeży na świeży i zagęszczany. 
W obszarze elementów PENTAFLEX® 
należy wykonywać betonowanie ze 
szczególną ostrożnością. Jeśli płyta 
denna ma grubość przekraczającą  
400 mm, to beton należy układać 
dwuwarstwowo (świeży na świeży)  
i zagęszczać. Następnie w celu pielę-
gnacji należy przykryć powierzchnię 
płyty folią i chronić przed promienio-
waniem słonecznym polewając wodą, 
a przed mrozem stosując maty ciepło-
chronne.

Folia poślizgowa
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Zabiegi stosowane przy betonowaniu ścian elementów ściennych

PENTAFLEX® - projektowanie i wykonanie elementów konstrukcyjnych z betonu wodoszczelnego PENTAFLEX® - projektowanie i wykonanie elementów konstrukcyjnych z betonu wodoszczelnego

PENTAFLEX®OBS element z wymuszoną rysą

Szalunek

U
zi

ar
ni

en
ie

 0
-8

 ≥
 3

00
 m

m

Betonowanie elementów ściennych-
na skutek małego przekroju betonu 
konstrukcyjnego wymaga szczegól-
nej staranności. 
Najpierw należy koniecznie przepro-
wadzić kontrolę strefy wypełnienia 
ścian elementów pod kątem luźnych 
elementów, zanieczyszczeń oraz 
zabrudzenia elementów szczelino-
wych. W razie potrzeby należy je 
usunąć. Powierzchnie szalunków 
przed betonowaniem należy zmo-
czyć.
Narożne względnie proste styki ele-
mentów ściany należy zabezpieczyć 
przy użyciu zalecanych elementów 

chroniących przed naporem betonu 
na deskowanie oraz podeprzeć uko-
śnymi stemplami.

Beton układa się warstwami maks. 800 
mm i zagęszcza się według wzoru 
średnica głowicy wibratora x 10 = 
współczynnik sprawności. 
Wibrator należy wkładać w mieszankę 
szybko, lecz powoli wyciągać do góry. 
Głowice wkłada się na taką głębokość, 
aby zagęszczone warstwy połączyły 
się ze sobą.
Warstwy należy nakładać systemem 
świeża na świeżą.

Do wysokości 300 mm należy użyć 
takiej mieszanki betonowej, której 
wielkość ziarna nie przekroczy 8 mm. 
Zapewni to idealne połączenie w dol-
nej części ściany.  
Przy oknach, lub innych wyżłobie-
niach, należy wlewać beton z jednej 
strony i wibrować aż wypłynie gładki 
z drugiej strony szalunku.
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PENTAFLEX® - informacje ogólne

PENT

PENTAFLEX®

PENTAFLEX®

Wbudowana taśma Pentaflex® KB 16,7

Produkt
Elementy Pentaflex® pokryte są obu-
stronnie specjalnym środkiem. Środek 
ten aktywuje się w świeżym betonie 

"sklejając się" z nim w szczelny spo-
sób.
Wystarczy warstwa 3 cm betonu, 
aby przeciwdziałać ciśnieniu 5,0 Bar 
wody.

Dzięki zachowaniu elastyczności,  
w zasadzie wykluczone są nieszczel-
ności wynikające z przemieszczeń 
konstrukcji. Pojedyncze elementy 
mają 2 m długości, 16,7 lub 8 cm sze-
rokości oraz 1,2 mm grubości.

Obustronnie chronione są folią 
ochronną, zrywaną dopiero przed 
betonowaniem.

Zalety
Szybkie i pewne uszczelnienie  �
wszystkich szczelin roboczych, 
niepotrzebne jest specjalne ukształ-
towanie przekroju elementu 
betonowego.
Odporność na związki organiczne. �
Dzięki niezwykłej przyczepności  �
do świeżego betonu możliwe jest 
wykonanie ciągłego uszczelnienia 
przeciw wodom naporowym i opa-
dowym.
Szczelność do 5,0 * Bar. �
Proste połączenie w elementach  �
krzyżowych.
Możliwe jest proste połączenie   �
z każdego rodzaju taśmami dylata-
cyjnymi.

Obszary zastosowań
Pentaflex® stosuje się w szczeli- �
nach roboczych poziomych lub 
pionowych przy wodach działają-
cych pod ciśnieniem i opadowych 
do 50 m słupa wody.
Przerwy robocze płyta/ściana lub  �
ściana/strop przy wodzie pod 
ciśnieniem i opadowej.
Przerwy robocze ściana/ściana  �
lub płyta/płyta przy wodzie pod 
ciśnieniem i opadowej.
Przy wymuszonych rysach robo- �
czych w betonie monolitycznym 
i elementach konstrukcyjnych 
ścian.
System uszczelnień PENTAFLEX®  �
zalicza się według wytycznych WU 
do 1 klasy naprężeń i klasy użytko-
wania A.

* sprawdzono do 5 Bar
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PENTAFLEX® KB 16,7 i KB 8 - informacje techniczne

135

135

170

30

* sprawdzono do 5 Bar

Dane techniczne KB 16,7
Pojedyncze elementy ocynkowanej blachy powleczo- �
ne obustronnie warstwą bitumu.
Wymiary:  �
l=2000 mm

 b=167 mm
 d=1,2 mm.
Zamocowanie na zbrojeniu 1 strzemieniem na metr  �
(informacje strona 14), 
zanurzenie: ≥ 30 mm.
Wodoszczelność do 5,0* Bar. �
Zastosowanie:   �
- przerwy robocze ściana/płyta, ściana/ściana lub    
płyta/płyta.  

Dane techniczne KB 8
Pojedyncze elementy ocynkowanej blachy powleczo- �
ne obustronnie warstwą bitumu:  
l=2000 mm  
b=80 mm  
d=1,2 mm.
Montaż możliwy za pomocą strzemion KB 8 do zbro- �
jenia ściany lub poprzez wciskanie w świeży beton , 
zanurzenie ≥30 mm.
Wodoszczelność do 5,0* Bar. �
Zastosowanie:   �
- przerwy robocze ściana/strop

Dane techniczne KB - Eck
Pojedyncze elementy ocynkowanej blachy powleczo- �
ne obustronnie warstwą bitumu.
Montaż za pomocą klamer do Pentaflex® KB 16,7. �
Wodoszczelność do 5,0* Bar. �
Zastosowanie:  �
przerwy robocze w narożach w połączeniu z PENTA-
FLEX® KB16,7 i PENTAFLEX® FTS-Eck.

Połowa szalunku

ściana-ściana

Pentaflex®KB 8

Ściana-połączenie 

dna

Przerwa płyta-płyta

Pentaflex® KB 16,7

Pentaflex® KB 8

Pentaflex® FTS-Eck



14

PENTAFLEX® KB - wskazówki montażowe

100 mm100 mm

1. Zerwać dolną część folii zabezpieczającej.

2. Pojedyncze taśmy ułożyć na zbrojeniu górnym płyty 
fundamentowej pomiędzy zbrojeniem startowym ścian.

4. Elementy połączyć na zakład ≥ 50 mm poprzez silne 
dociśnięcie. Przy temperaturze zewnątrznej poniżej 10°C 
podgrzać krótko miejsce połączenia w celu wulkanizacji 
powierzchni bitumów.

3. Folię górną odkleić na końcach na długości 100 mm.
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PENTAFLEX® KB - wskazówki montażowe

5. Każde miejsce połączenia zabezpieczyć klamrą. Klamrę 
zakładamy najpierw u dołu (na środku zakładu) później 
poprzez podniesienie i naciągnięcie u góry.

6. Stabilizacja elementów następuje za pomocą 
specjalnych  strzemion (jedno na mb). Pokazano tu 
4 różne warianty stabilizacji do wyboru (patrz strona 
14).

7. Połączenie typu T i połączenie krzyżowe są 
zabezpieczone klamrami. W każdej skrzynce z towarem 
(100 mb listew) znajduje się 50 szt. klamer na połączenia 
i 8 klamer do połączeń krzyżowych.

8. Betonowanie elementów
 Wskazówki: Przy betonowaniu płyty dennej rejon 

przerwy w płycie jest szczególnie ważny dla 
zapewnienia szczelności. Wokół taśm nie powinno być 
powietrza.

9. Przed ustawieniem drugiego szalunku ścian zerwać 
górną taśmę ochronną. 

Wskazówki
Przy wykonywaniu ścian w technologii podwójnego filigranu w narożach zastosować elementy FTS-Eck. Ściany będą 
betonowane wewnątrz monolitycznie, a więc uszczelnienie PENTAFLEX ® KB zamontowane zostanie na budowie.

Głębokość

 wbudowania

Krawędziak
szalunkowy

W
 płycie-/przerwa w płycie

Połowiczne szalowanie
w połączeniu ściana-ściana
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PENTAFLEX® KB - wskazówki montażowe

5. Każde miejsce połączenia zabezpieczyć klamrą. Klamrę 
zakładamy najpierw u dołu (na środku zakładu) później 
poprzez podniesienie i naciągnięcie u góry.

6. Stabilizacja elementów następuje za pomocą 
specjalnych  strzemion (jedno na mb). Pokazano tu 
4 różne warianty stabilizacji do wyboru (patrz strona 
14).

7. Połączenie typu T i połączenie krzyżowe są 
zabezpieczone klamrami. W każdej skrzynce z towarem 
(100 mb listew) znajduje się 50 szt. klamer na połączenia 
i 8 klamer do połączeń krzyżowych.

8. Betonowanie elementów
 Wskazówki: Przy betonowaniu płyty dennej rejon 

przerwy w płycie jest szczególnie ważny dla 
zapewnienia szczelności. Wokół taśm nie powinno być 
powietrza.

9. Przed ustawieniem drugiego szalunku ścian zerwać 
górną taśmę ochronną. 

Wskazówki
Przy wykonywaniu ścian w technologii podwójnego � ligranu w narożach zastosować elementy FTS-Eck. Ściany będą 
betonowane wewnątrz monolitycznie, a więc uszczelnienie PENTAFLEX ® KB zamontowane zostanie na budowie.

Strzemię Omega

Głębokość

 wbudowania

Krawędziak
szalunkowy

W
 płycie-/przerwa w płycie

Połowiczne szalowanie
w połączeniu ściana-ściana

Strzemię obrotowe Strzemię wciskowe

Moduł
trzymający
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PENTAFLEX® KB - akcesoria towarzyszące

Strzemię wciskowe
Strzemię wciskowe ze stali sprężystej 
służy do stabilizacji elementów PENTA-
FLEX®16,7. Taśmy stoją samodzielnie 
na uzbrojeniu i strzemiona wiążemy 
drutem wiązałkowym do zbrojenia  
w określonym miejscu.
Zalety: samostabilizacja w szczelinie.

Strzemię Omega
Strzemię Omega jest za-
wsze dostępne i stosowane.  
Z nim można taśmę PENTAFLEX®16,7 
pewnie zamocować do górnego zbro-
jenia
Zalety: tanie, uniwersalne.

Strzemię obrotowe
Dzięki temu elementowi można sta-
bilizować taśmy do prętów zbrojenio-
wych pionowych.
Zalety: szybki montaż.

Strzemię KB-8
Strzemię KB-8 służy zamocowa-
niu elementów PENTAFLEX ® KB 8  
w przerwie roboczej ściana/strop.
Jest ono mocowane do wewnętrznej 
siatki zbrojeniowej.
Zalety: szybki montaż.

Moduł trzymający
Służy do zamocowania taśm PENTA-
FLEX® KB 16,7 do zbrojenia startowe-
go ścian.
Zalety: szybki montaż, łatwy w uży-
ciu.

Klamry Pentaflex®
Klamry służą do pewnego i stykowe-
go zamocowania.

Klamra krzyżowa
Klamry będą łączyły wszystkie punkty 
krzyżujące.

Klamry stykowe 167 i 80
Klamry stykowe są dostarczane  
w skrzynkach z towarem w odpo-
wiedniej ilości sztuk. Zapewniają 
pewne, szybkie i proste połącze-
nie dla taśm Pentaflex® KB 16,7  
i PENTAFLEX ® KB 8.

PENTAFLEX ® strzemiona stabilizacyjne
Strzemiona stabilizacyjne służą do połączenia taśm w przerwach roboczych na górnym zbrojeniu. 
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PENTAFLEX® DFA - łącznik dylatacyjny

Pentaflex® DFA łącznik dylatacyjny

PENTAFLEX® łącznik dylatacyjny DFA 
jest połączeniem zaciskowym do 
łączenia elementów PENTAFLEX®  
z taśmami dylatacyjnymi różne-
go rodzaju. Na końcu elementu  
PENTAFLEX® łącznik dylatacyjny 
mocowany jest poprzez dokręcenie 
śrub zaciskowych do taśmy dylatacyj-
nej.

Montaż
Połączenie DFA z taśmą dylatacyjną 
odbywa się poprzez dokręcenie śrub 
zaciskowych. W tym celu w taśmę 
dylatacyjną należy przebić tak, aby 
przeszły przez nią śruby DFA. Mię-
dzy DFA a taśmą dylatacyjną należy 
umieścić taśmę pęczniejącą. Połącze-
nie zaciskowe uzupełnia się nakładką 
dociskową i dokręca nakrętkami skrzy-
dełkowymi.
Łącznik dylatacyjny DFA łączy się 
analogicznie jak to podano we wska-
zówkach na str. 14 -15 z Pentaflexem® 
KB.

W dostawie łącznika dylatacyjnego 
PENTAFLEX® znajdują się w komple-
cie 2 klamry 16,7.

Wymiary

225

57
,5

57
,5

16
7

Łącznik dylatacyjny DFA

Pentaflex®KB 16,7

Pentaflex®KB 16,7

Pentaflex®KB 16,7

Taśma dylatacyjna

Nakładka dociskowa

Łącznik dylatacyjny

Taśma pęczniejąca

Nakrętki skrzydełkowe

PENTAFLEX®

PENTAFLEX®
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PENTAFLEX® ABS - informacje ogólne

Pentaflex ® ABS – element szalująco-uszczelniający dla szczelnych fug roboczych

Produkt
PENTAFLEX® ABS element szalujący 
jest zbudowany z taśmy uszczelniają-
cej i profilowanej blachy trapezowej, 
otworowanej. Element uszczelnia-
jący jest wykonany z czarnej blachy 
pokrytej na końcach uszczelnieniem 
PENTAFLEX®. Element szalunkowy 
może być na życzenie dostarczony  
z przyspawanymi strzemionami 
wzmacniającymi.

 * sprawdzono do 5 Bar

Zalety
Szybkie i pewne uszczelnienie   �
oraz szalowanie przerwy roboczej  
w jednym elemencie.
Wysoka nośność na ścianie dla  �
połączenia.
Wodoszczelność do 5,0 * Bar. �
Nie potrzeba spawać złączy. �
Bez konieczności przecinania stref  �
zbrojeniowych.
Pokrycie PENTAFLEX® odporne na  �
związki organiczne.
Proste i pewne połączenie z PENTA- �
FLEX® KB.

Obszary zastosowań
PENTAFLEX® elementy szalujące  
w fugach roboczych żelbetowych 
płyt obciążonych wodą (płyty denne, 
ściany i stropy) zapewniają wysoką 
nośność na ścianie w miejscach połą-
czeń.
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PENTAFLEX® ABS - informacje techniczne

E 58 35

26

20

E

26

10

Dane techniczne
Blacha stalowa ocynkowana 200/1,5 pokryta na końcach  �
Pentaflexem®.
Wysokość wbudowania E=100 do 800 mm (inne zapyta- �
nie).
Długość standardowa l=3,00 m. �
Długości do 7,20 m. �
Proste fugi w standardzie. �
Rozwiązania szczególne są możliwe (kosze, wycięcia itp.). �

Przekrój przez system ABS

Element szalujący ABS płyta/płyta, strop/strop

Wskazówki 
Dla szczegółowej oferty potrzebne są dokładne informa-
cje: długość fugi, cel wbudowania, wysokość wbudowania  
i punkty zakończenia.

ABS element szalujący ściana/ściana

Wykonanie
ABS-R szorstka fuga ABS-V fuga zębata

Blacha otworowa profilowana �
Szorstkość fugi wg EN 1992-EC2 �
Wysokość wbudowania   �
E ≥ 100 mm

Blacha otworowa profilo- �
wana w trapez
Zadyblowanie fugi  �
według EN 1992-EC2
Wysokość wbudowania   �
E ≥ 200 mm

Listwa drewniana

PENTAFLEX® ABS 
Element szalujący

Pentaflex® pokrycie Oszalowanie
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PENTAFLEX® - element oszalowujący ABS płyta - płyta, strop - strop

1. Usunąć folię po stronie pierwszego odcinka  
betonowania na elemencie ABS.

2. Włożyć odpowiednią podkładkę dystansową  
o wielkości nom. c na warstwie wyrównawczej/szalunku  
w miejscu, w którym ma się znajdować szczelina robocza 
(płaszczyzna jednolitej blaszanej siatki).

3. Zamontować elementy ABS między dolną a górną 
warstwą zbrojenia. Kierunek montażu należy wybrać tak, 
by w czasie betonowania pierwszego odcinka szalunek 
dociskany był do przyspawanych żelaznych elementów 
usztywniających. Mocowanie odbywa się przy użyciu 
drutu wiązałkowego. Prowadzi się go przez jednolitą 
siatkę i mocuje do zbrojenia. Można też przyspawać 
element do zbrojenia.

4. Połączyć elementy ABS z elementami KB za pomocą 
dodatkowych elementów narożnikowych. Wykonuje 
się złącze na zakładkę na szerokość co najmniej 50 mm  
i mocno dociska elementy. W temperaturach poniżej 
+10°C powierzchnie styku należy ogrzać lampą 
lutowniczą.

5. Każde połączenie należy zabezpieczyć dwoma klamrami 
krzyżowymi.

6. Element ABS może być wzmocniony fabrycznie 
strzemionami montażowymi. Przy większych 
wysokościach element ABS należy na placu budowy 
dodatkowo wzmocnić drewnianymi krawędziakami lub 
innymi elementami szalującymi.

7. Przedłużenie elementów ABS odbywa się przez 
dosunięcie dwóch elementów tak, że wystająca część 
blachy jednego wchodzi w nacięcie kolejnego szalunku.

8. Styki i połączenia należy wykonać i zabezpieczyć 
złączem zgodnie z punktami 4/5.

9. Ułożyć górne zbrojenie i szalunek górnej otuliny 
betonowej. 
Wskazówka: przy betonowaniu należy zwrócić 
szczególną uwagę na zagęszczanie, aby nie powstawały 
pustki powietrzne w obszarze pod pokrytym skrzydłem 
elementu!

10. Przed betonowaniem 2. odcinka zdjąć  
z niezabetonowanej części elementu ABS górną i dolną 
część folii ochronnej.
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PENTAFLEX® - element oszalowujący ABS ściana - ściana

1. Usunąć folię po stronie pierwszego odcinka betonowania 
z elementu ABS.

2. Włożyć odpowiednią podkładkę dystansową o wielkości 
nom. c do szalunku w miejscu, w którym ma się znajdować 
szczelina robocza (płaszczyzna jednolitej blaszanej siatki).

3. Montować elementy ABS w szalunku ściany między 
zewnętrzną a wewnętrzną warstwą zbrojenia. Kierunek 
montażu należy wybrać tak, by w czasie betonowania 
pierwszego odcinka szalunek dociskany był do 
przyspawanych żelaznych elementów usztywniających. 
Mocowanie odbywa się przy użyciu drutu wiązałkowego. 
Prowadzi się go przez siatkę jednolitą i mocuje do zbrojenia. 
Ułożenie elementu ABS musi być tak zabezpieczone, aby 
płaszczyzna siatki znalazła się dokładnie w zaplanowanej 
płaszczyźnie szczeliny roboczej. Płaszczyzna uszczelnienia 
znajdzie się wówczas w idealnie równoległym położeniu 
do powierzchni szalunku w osi uszczelnienia szczeliny 
płyty / ściany wzgl. szczeliny ściany / stropu.

4. Element ABS należy ustawić pionowo na płycie dennej 
i połączyć poprzez mocny docisk do elementu KB.  
W temperaturach poniżej +10° C powierzchnie styku 
należy ogrzać lampa lutowniczą.

5. Każde połączenie należy zabezpieczyć dwoma klamrami 
krzyżowymi.

6. Przed zamknięciem szalunku ściany, należy umieścić 
odpowiednie podkładki wielkości nom. c dokładnie  
w osi siatki metalowej elementu ABS.

7. Element ABS moe być wzmocniony fabrycznie strzemionami 
montażowymi. Przy większych wysokościach element 
ABS należy na placu budowy dodatkowo wzmocnić 
drewnianymi krawędziakami lub innymi elementami.

8. Przedłużenie elementów ABS w przypadku wysokości 
ścian powyżej 3,00 m odbywa się przez dosunięcie dwóch 
elementów tak, że wystająca część blachy jednego wchodzi 
w nacięcie kolejnego szalunku.

9. Styki i połączenia należy wykonać i zabezpieczyć złączem 
zgodnie z punktami 4/5.

10. Przed betonowaniem 2. odcinka zdjąć z elementu ABS 
górną i dolną część folii ochronnej.

15
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PENTAFLEX® OBS - informacje ogólne

PENTAFLEX® OBS - element odcinający w betonie monolitycznym

Produkt
PENTAFLEX ® OBS - element odcinający w monolitycznych ścianach zbudowany z blachy ocynkowanej odcinającej oraz 
skrzydełek powleczonych PENTAFLEXEM ®. Elementy dostarczane są w standardowej długości 2,50 m. Elementy dla ścian 
szerokości 240, 250 i 300 cm są dostarczane z magazynu. Elementy dostarczane na budowę są kompletnie przygotowa-
ne.

Zalety
Dowolna grubość ścian. �
Szybki i prosty montaż elementów. �
Gwarantowane planowane wyko- �
nanie szczelnej rysy skurczowej.
Wodoszczelność do 5 Bar. �
Pokrycie PENTAFLEX® odporne na  �
związki organiczne.
Proste i pewne połączenie z PENTA- �
FLEX® KB.
Modułowe długości elementów  �
2,50 m (inne długości na zapyta-
nie).
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PENTAFLEX® OBS - informacje techniczne

Dane techniczne
Blacha uszczelniająca 200/1,5 mm   �
z pokryciem PENTAFLEX®.
Długość elementów l=2,50 m (inne  �
długości na zapytanie).
Wymiar wbudowania   �
E=100 do 800 mm.
Standardowe wymiary wbudowania   �
E=120 i 180 dla ścian szerokości  
240-250 i 300 mm.
Elementy górą z dołem łączone są   �
z PENTAFLEX® KB.

Przekrój przez system OBS                      Detal OBS - punkt podstawy

PENTAFLEX® OBS

PENTAFLEX® KB

Pentaflex ® OBS - element odcinający

Pokrycie Pentaflex®
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PENTAFLEX® OBS - wskazówki montażowe

½
½

1. Całą folię z elementów OBS oderwać.
2. Wbudowanie stosowanych oszalowań, większa otulina C, na szalunku 

dokładnie w miejscu przyszłej rysy nabić listwy (trapezowe lub trójkątne).
3. Wstawić element OBS w szalunki ścian pomiędzy zbrojenie zewnętrzne  

i wewnętrzne. Połączenie ze zbrojeniem za pomocą drutu wiązałkowego.  
W tym celu należy przewlec drut wiązałkowy przez otwory w elemencie 
i związać do zbrojenia. Długość elementów OBS jest tak ustalona, że rysa 
wymuszona występuje w określonym miejscu. Uszczelnienie znajduje 
się równolegle do powierzchni szalunku w osi uszczelnienia płyta/rysa  
w ścianie.

4. Połączenie elementów OBS z taśmą KB realizuje się poprzez zakład ≥ 50mm 
i silne dociśnięcie powleczonych powierzchni. Przy temperaturze poniżej 
+10°C rejon połączenia podgrzać krótko lampą lutowniczą.

Dla innych rozwiązań nasz dział techniczny jest chętny do pomocy.

Pentaflex OBS odcinający 

Np. listwa trapezowa 22/13/13 H-Bau

 Zewnątrz    

Wewnątrz
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PENTAFLEX® OBS - wskazówki montażowe
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5. Każde miejsce połączenia dla pewności jest dodatkowo zabezpieczane 
klamrami krzyżowymi.

6. Zanim szalunek ścienny będzie zamknięty, muszą zostać przybite listwy 
trapezowe w osi przyszłej rysy.

7. Podczas betonowania należy pamiętać, że elementy OBS należy betonować 
po obu stronach równolegle.

8. Połączenia z innymi elementami systemu są trwałe pod warunkiem wykonania 
ich zgodnie z punktem 4 i 5.
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PENTAFLEX® FTS - informacje ogólne

PENTAFLEX® FTS - element uszczelniający do planowanych szczelin w prefabrykatach

* szczelność zgodnie z aprobatą techniczną 5,0 Bar

Produkt
Produkt PENTAFLEX® FTS do ścian 
składa się z blachy szczelinowej 
powlekanej specjalnym środkiem 
PENTAFLEX® oraz skrzydła z ocyn-
kowanej blachy stalowej. Osłabia 
ono przekrój betonowy i służy rów-
nocześnie zamocowaniu blachy 
uszczelniającej. 

Standardowa długość elementów 
wynosi 2,50 m. Element PENTAFLEX® 
FTS dostarczany jest do ścian różnych 
grubości. Elementy standardowe do 
ścian o grubości 240-250 lub 300 mm 
znajdują się stale w magazynie.
Elementy dostarczane są w postaci 
gotowej do montażu.

Zalety
Szybki i łatwy montaż elementu   �
w łupinie prefabrykatu.
Szybkość realizacji. �
Niezawodne wymuszenie rysy  �
skurczowej.
Szczelny, aby przeciwdziałać ciśnie- �
niu do 5,0* Barów.
Specjalna powłoka PENTAFLEX®  �
odporna na działanie ścieków 
organicznych.
Łatwe i pewne połączenie z PENTA- �
FLEX® KB.
System modułowy (możliwe dłu- �
gości elementów 2,50 m i długości 
stałe).

Obszary zastosowań
Produkt PENTAFLEX® FTS stosowany 
jest do wykonywania szczelin w ele-
mentach ścian. Powstająca szczelina 
zabezpieczona jest przed działaniem 
nienapierającej wody elementem 
uszczelniającym.
Elementy FTS przeznaczone są do 
uszczelnienia szczelin pionowych  
w systemie „białej wanny”  
w budownictwie z prefabrykatów. 
Uszczelnienie spoin, również na sty-
kach narożnych, ukierunkowane jest 
na budownictwo ze ścian dwuwar-
stwowych.
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PENTAFLEX® FTS - informacje techniczne

Dane techniczne
Blacha 200/1,5 mm z uszczelnieniem PENTAFLEX®. �
Jednostronne skrzydło wymuszające rysę l=2,0m. �
Warianty: �

- dla prostych styków ścian, 
- dla narożnych styków płyt.
Elementy na magazynie dla grubości ścian 240/250 mm oraz 300 mm. �
Wystające części taśmy uszczelniającej górą i dołem dla połączenia z PENTAFLEX® KB. �
Inne wymiary na zapytanie. �

Przekroje systemowe z FTS

PENTAFLEX® FTS element do wymuszenia rys w prostych stykach PENTAFLEX® FTS element do wymuszenia rys w narożnym styku

Wskazówki
Dla zastosowań z elementami FTS – narożnik w połączeniach płyta / fugi ścienne wymagane jest wbudowanie  
PENTAFLEXU® KB z elementem narożnym (patrz str. 13)

PENTAFLEX ® FTS – narożnik dla narożnych stykówPENTAFLEX ® FTS – szczelina dla prostych styków
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1. Usunąć wszystkie folie z elementów FTS.
2. Nie powleczone skrzydło dosunąć od strony czołowej do 

łupiny zewnętrznej i nawiercić przez otwory umieszczo-
ne fabrycznie w elemencie. Element FTS przymocować 
za pomocą wbijanych dybli.

3. Powlekaną blachę pionową połączyć z elementem 
Pentaflex® KB w płycie dennej. Wykonuje się złącze 
na zakładkę na długości co najmniej 50 mm i mocno 
dociska elementy. W temperaturach poniżej +10° C 
powierzchnie styku należy ogrzać lampą lutowniczą.

4. Każde połączenie należy zabezpieczyć dwoma klamra-
mi krzyżowymi.

W przypadku elementów FTS styk narożnikowy nale-
ży:

5. Obszar narożnika w płycie dennej wykonać przy pomo-
cy elementu PENTAFLEX® KB Eck.

6. Element FTS umocować od wewnętrznej łupiny prefa-
brykatu zgodnie z wyżej podanymi wskazówkami do 
montażu.  
W zależności od kierunku montażu może to mieć różny 
przebieg. 

7. Elementy FTS-Eck połączyć z elementem Pentaflex® 
KB-Eck w płycie dennej. Patrz pkt. 3.

8. Każde połączenie należy zabezpieczyć dwoma klamra-
mi krzyżowymi.

Prefabrykat 1

Pentaflex® FTS

Łupina zewnętrzna

Pr
ef

ab
ry

ka
t 1

Pr
ef

ab
ry

ka
t 1

Pentaflex® FTS

Prefabrykat 2

Prefabrykat 2
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Prefabrykat 1

Prefabrykat 1

PENTAFLEX® FTS - wskazówki montażowe

Pentaflex® FTS
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Przykład:

Przykład: koniec

start

start

Montaż elementów wymuszających rysę Pentaflex® FTS

1. Wyznaczyć kierunek montażu dla elementów ściennych.
2. Postawić pierwszy element ścienny. Zamocować elemen-

ty FTS na obu końcach prefabrykatu. Element FTS połączyć  
z taśmą KB na płycie dennej.

1 2 3 4

3. Dostawić następny element ścienny. Pentaflex® FTS 
zamocować do czoła prefabrykatu i połączyć z taśmą 
Pentaflex® na płycie dennej.

4. Ostatni element ścienny po zamocowaniu FTS wstawić 
ostrożnie pomiędzy elementy.

1 2 3

5

14 15 16 4

PENTAFLEX® FTS - wskazówki montażowe
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PENTAFLEX® STK i SFB

PENTAFLEX® STK - uszczelnienie szczelin akustycznych

Produkt
PENTAFLEX® STK rozdzie-
lający kosz akustyczny do 
prefabrykatów jest dwuczęścio-
wym koszem z ocynkowanej blachy 
budowlanej oraz hydrofobizowa-
nej płyty z miękkiego włókna. Kosz 
akustyczny zapobiega powstawaniu 
mostków betonowych i służy do 
akustycznego rozdzielenia ściany. 
Zintegrowane strzemiona prowa-
dzą taśmę dylatacyjną, zapobiegają 
odwracaniu w czasie betonowania  
i zapewniają niezawodne uszczelnie-
nie szczeliny.
Taśma dylatacji akustycznej PEN-
TAFLEX® jest elastyczną taśmą 
pokrytą środkiem PENTAFLEX®  
w miejscu połączenia z płytą ścien-
ną, wraz z zamontowanym wcześniej 
łącznikiem dylatacyjnym w celu 
połączenia z elementem PENTA-
FLEX® KB w płycie fundamentowej / 
ścianie.

Zalety
Szybki i łatwy montaż elementów. �
Niezawodne rozdzielenie akustycz- �
ne elementów ściany.
Specjalna powłoka PENTAFLEX®   �
odporna na działanie ścieków 
organicznych.
Proste i pewne połączenie z ele- �
mentami uszczelniającymi KB.

Obszary zastosowań
System uszczelniania szczelin 
akustycznych PENTAFLEX® ma 
zastosowanie przede wszystkim 
w budownictwie jednorodzinnym  
i szeregowym. Można go stosować 
zarówno do ścian z prefabrykatów, 
jak i w przypadku używania betonu 
wylewanego na miejscu.
Dla zapewnienia odpowiedniej izo-
lacji akustycznej budynków, stosuje 
się kosze akustyczne PENTAFLEX® 
STK. Tworząca się w ten sposób 
szczelina akustyczna uszczelniana 
jest przed działaniem wody napie-
rającej i swobodnej. Konieczne jest 
zastosowanie dalszych środków  
w obszarze płyty dennej oraz ścian 
działowych budynku. W przypadku 
rozdzielonej płyty dennej kosz aku-
styczny można zamontować także 
poziomo. 
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PENTAFLEX® STK - informacje techniczne

Struktura systemu PENTAFLEX® - elementy izolujące dźwięki
Elementy izolujące dźwięki PENTAFLEX® spełniają niezawodnie trzy podstawowe zadania:

uszczelnienie dwóch osobnych elementów dylatacji, �
trwała, niezawodna taśma PENTAFLEX® izolująca dźwięki, �
izolacja dźwięków w ścianach. �

Stabilizacja kosza izolującego dźwięki pozwala w łatwy sposób ustawiać i betonować ścianę. Oddzielne oszalowanie  
w szczelinie nie jest konieczne.

Przekrój systemu izolacji dźwięków w dylatacjach

Wskazówki dla zakładów prefabrykacji
Przy planowaniu podziału elementów ściennych należy uwzględnić to, że dla elementów izolujących dźwięki należy
przewidzieć szczeliny szerkości 40 mm.

30 mm

24
0 

- 3
65
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m

Taśma Pentaflex® izolująca 
dźwięki prostopadła do 
kosza izolujcego dźwięki

Pentaflex® STK kosz izolujący dźwięki

Pentaflex® połączenie  
z taśmą dylatacyjną

Taśma uszczelniająca Pentaflex®

Pentaflex® połączenie  
z taśmą dylatacyjną

Pentaflex® KB

Pentaflex® kosz izolujący dźwięki

30 mm

24
0 
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m
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PENTAFLEX®  system izolujący dźwięki dylatacyjne

Dla innych rozwiązań nasz dział techniczny chętnie Państwu pomoże

3,
00

 m

Pentaflex® taśma izolująca dźwięki

Pentaflex® taśma 
izolująca dźwięki

Pentaflex® połączenie 
z taśmą dylatacyjną

3,
00

 m

240 mm

PENTAFLEX® STK kosz izolujący dźwięki
Dane techniczne

Dwuczęściowy kosz izolujący dźwięki: l=3,00 m. �
Montaż gotowych elementów. �
Dla ścian o wysokości ≤2,80 m. �
Dla ścian o grubości 240-365 mm. �
Grubość elementu: 30 mm. �
Planowany wymiar szczeliny 40 mm. �

PENTAFLEX® SFB taśma izolująca dźwięki
Dane techniczne

Wewnętrzna taśma PVC. �
Długość elementów 3,00 m. �
Przed montażem PENTAFLEX® łącznika z dylatacją. �
PENTAFLEX® - pokrycie (ok. 300 mm) w zakresie płyt den- �
nych.
Montaż gotowych elementów. �
Dostawa w komplecie ze strzemionami. �
Dla ścian o wysokości ≤2,80 m. �
Dla ścian o grubości ≥240 mm. �
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PENTAFLEX®  STK - wskazówki montażowe

1. Zerwać folię z dolnej części taśmy uszczelniającej  
i z zamontowanego wcześniej łącznika dylatacyjnego.

2. Połączenie elementu DFA z elementem PENTAFLEX® KB 
wykonać na zakładkę co najmniej 50 mm i mocno docisnąć 
elementy. W temperaturach poniżej +10° C powierzchnie 
styku należy krótko ogrzać lampą lutowniczą.

3. Każde połączenie należy zabezpieczyć jedną klamrą wsu-
waną.

4. Zabetonować płytę denną.

5. Kosz akustyczny skrócić do potrzebnej wysokości ściany.

6. Ustawić element ściany.

7. Umieścić pierwszy kosz akustyczny. Włożyć taśmę dyla-
tacyjną w strzemię kosza akustycznego. Ustawić drugi 
element kosza. Także tutaj taśma dylatacyjna musi się zna-
leźć wewnątrz kosza akustycznego.

8. Umocować kosz akustyczny od strony czołowej elemen-
tów ścian przy użyciu dybli.

9. Ustawić następny element ściany.

10. Zabetonować elementy ścian.
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PENTAFLEX® Transwand - informacje ogólne

Pentaflex®  Transwand - do szczelnych przejść rurowych

Produkt
PENTAFLEX® Transwand przejścia 
rurowe dostarczane są w wersjach 
KG2000, SML, HT lub Loro X. Rury na 
zewnątrz zaopatrzone są w osłonę 
wodoszczelną. Jest ona dodatkowo 
pokryta powłoką PENTAFLEX®. Dzię-
ki temu zapewnione jest dodatkowe 
zabezpieczenie przed przeciekiem 
wody.

Zalety
Niezawodne uszczelnienie. �
Bezproblemowy montaż.  �
Osłona przejścia rurowego przed  �
zabrudzeniami. 
Możliwość dostarczenia wielu  �
materiałów.
Dostępne są wszystkie grubości  �
ścian i średnice znamionowe.
Pasuje do systemów rur znajdują- �
cych się w handlu.
Bardzo ekonomiczne. �

Obszary zastosowań
PENTAFLEX® Transwand przejścia 
rurowe stosuje się wszędzie tam, 
gdzie wymagane są absolutnie 
szczelne przepusty rurowe (system 
białej wanny) w celu przeprowadzenia 
przewodów zasilających i odprowa-
dzających.
PENTAFLEX® Transwand można bez-
problemowo stosować do ścian  
z betonu układanego na miejscu,  
w ścianach prefabrykowanych oraz  
w ścianach prefabrykowanych z izola-
cją wewnętrzną.
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PENTAFLEX® Transwand - informacje techniczne

Przekrój systemu
Przejście KG-DM
Przejście KG2000-DM

Dane techniczne
Klasa rury KG / KG2000. �
Wykonanie z podwójną mufą. �
Uszczelnienie wodne – kołnierz  �
stalowy z zabezpieczeniem PEN-
TAFLEX®.
Średnica 100 - 200 mm. �
Grubości ścian 240 – 500 mm. �
Inne wymiary za zapytanie. �

Przekrój systemu
Przejście KG
Przejście KG2000

Dane techniczne
Klasa rury KG / KG2000. �
Wykonanie z jednostronną mufą   �
i tuleją.
Uszczelnienie wodne – kołnierz  �
stalowy z zabezpieczeniem PEN-
TAFLEX®.
Średnica 100 - 200 mm. �
Grubości ścian 240 – 500 mm. �
Inne wymiary za zapytanie. �

Przekrój systemu
Przejście KG
Przejście SML

Dane techniczne
Klasa rury SML. �
Uszczelnienie wodne - kołnierz  �
stalowy z zabezpieczeniem PEN-
TAFLEX®.
Średnica 100-200 mm. �
Grubość ścian 240-500 mm. �
Ze strzemionami do zamocowania  �
w zbrojeniu.
Inne wymiary na zapytanie. �

D
N

L

Uszczelnienie

Przejście KG DM Przejście KG D
N

L

Uszczelnienie

L

D
N

Uszczelnienie

Przejście SML

NOWOŚĆ

Przekrój systemu
Transwand KG-DM
Transwand KG2000-DM

Przekrój systemu
Transwand KG
Transwand KG2000

Przekrój systemu
Transwand KG
Transwand SML
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PENTAFLEX® Thermo-Transwand - informacje techniczne

Informacje ogólne
W ostatnich latach następował stop-
niowy rozwój w zakresie techniki 
podwójnych ścian prefabrykowanych. 
Dzisiaj ściany podwójne z wewnętrz-
ną izolacją termiczną nie stanowią 
wyjątku. Te izolowane termicznie ścia-
ny znajdują zastosowanie zarówno  
w budownictwie mieszkaniowym jak 
i przemysłowym.

Przed zastosowaniem przejść ruro-
wych PENTAFLEX® w ścianach  
z izolacją termiczną należy ustalić 
dwie rzeczy:

montaż wodoszczelnych elemen- �
tów konstrukcyjnych jak np. ściany 
piwnic z izolacją cieplną, 
montaż ścian z izolacją cieplną dla  �
domów mieszkalnych piętrowych 
lub dla konstrukcji halowych, któ-
re nie muszą spełniać przepisów 
wytycznej wodoszczelności.

Wskazówka
Elementy PENTAFLEX® Thermo-Transwand do ścian z izolacją termiczną oraz PENTAFLEX® Thermo-Futterrohr do rur okła-
dzinowych przeznaczone do ścian z izolacją wewnętrzną (ściana termiczna) dostępne są od grubości ścian 300 mm.

≥ 300

½ ½

≥ 120

D
N

D
N

Uszczelnienie

Thermo-Transwand KG Thermo-Futterrohr

L

Uszczelnienie

Ściana z izolacją cieplną
Grubość elementu konstrukcyjnego 
ściany z izolacją cieplną zależy od:

grubości betonu konstrukcyjnego, �
grubości izolacji, �
grubości szalunków. �

Przejścia rurowe PENTAFLEX® prze-
znaczone są do wodoszczelnych 
elementów konstrukcyjnych.
Dla ścian prefabrykowanych przy 
klasie naprężenia 1 wytycznej WU, 
przy maksymalnej grubości ziarna 
8 mm minimalna grubość betonu 
konstrukcyjnego wynosi 120 mm. 
Gwarantuje to wysoką jakość znajdu-
jącego się wewnątrz uszczelnienia.

Wraz ze wzrostem grubości ziarna 
wzrasta również minimalny wymiar 
w świetle bW,i między warstwami 
zbrojenia (dla betonu układanego 
na miejscu) wzgl. dla odstępu mię-
dzy płaszczyznami wewnętrznymi 
łupin (dla ścian prefabrykowanych) 
w celu zapewnienia odpowiedniego 
betonowania. Wymagania dotyczące 
grubości elementów konstrukcyjnych 
podane są na stronie 6.

Producenci ścian z izolacją termiczną 
oferują izolację o grubościach od 80 - 
120 mm, zintegrowaną z podwójnymi 
ścianami.
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PENTAFLEX® Transwand / Thermo-Transwand - wskazówki montażowe

W elementach z betonu układanego na miejscu
Usunąć pokrywę z tworzywa sztucznego. �
Dokładnie ustabilizować położenie oznakowanej pokrywy z tworzywa sztucznego po wewnętrznej stronie szalunku  �
zewnętrznego np. przy użyciu gwoździ lub kleju.
Włożyć końcówkę rury do pokrywy z tworzywa sztucznego. �
W razie potrzeby rurę dodatkowo unieruchomić drutem wiązałkowym. �

W elemencie prefabrykowanym
Pionowo unieruchomić kompletny element Transwand pokrywą z tworzywa sztucznego na stole szalunkowym przy  �
użyciu kleju.

Wskazówka
Odpowiednio oznakowana pokrywa z tworzywa sztucznego powinna być zawsze umieszczana w kierunku zewnętrz-
nej strony ściany!

Obszar wewnętrzny Obszar styku z ziemią

Oznakowana pokrywa  
z tworzywa sztucznego

Oznakowana pokrywa  
z tworzywa sztucznegoKołnierz z blachy pokryty 

środkiem PENTAFLEX®

PENTAFLEX® Transwand KG
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PENTAFLEX®  przepust Futerrohr - informacje ogólne

PENTAFLEX®  przepust - szczelne przejście rurowe

Produkt
PENTAFLEX  rury okładzinowe dostar-
czane są w wersji KG, KG2000, SML, HT 
lub Loro X. Rury na zewnątrz wyposa-
żone są w wodoszczelny kołnierz. Jest 
on dodatkowo pokryty środkiem PEN-
TAFLEX®. Gwarantuje to podwójne 
zabezpieczenie przed przedostawa-
niem się wody.

Zalety
Niezawodne uszczelnienie przejść  �
rurowych.
Bezproblemowy montaż. �
Osłona przejścia rurowego przed  �
zabrudzeniami. 
Możliwość dostarczenia wielu  �
materiałów.
Dostępne są wszystkie grubości  �
ścian i średnice znamionowe.
Pasuje do systemów rur znajdują- �
cych się w handlu.

Obszary zastosowań
PENTAFLEX® przejścia rurowe stosuje 
się wszędzie tam, gdzie wymagane są 
absolutnie szczelne przepusty ruro-
we.
PENTAFLEX® przejście rurowe można 
bezproblemowo stosować do ścian 
z betonu układanego na miejscu,  
w ścianach prefabrykowanych oraz  
w ścianach prefabrykowanych z izola-
cją wewnętrzną.
PENTAFLEX® przejścia rurowe sto-
sowane są jako rury osłonowe do 
przewodów zasilających i wypro-
wadzających, np. gazowych czy 
telefonicznych.
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Dane techniczne
Klasa rury KG, KG 2000, HT, SML  �
lub Loro X.
Średnica 100-200 mm. �
Grubość ścian 240-500 mm. �
Inne wymiary na zapytanie. �

PENTAFLEX®  przepust - informacje techniczne

L

D
N

Przepust

Przepust

Uszczelnienie

Kołnierz stalowy z zabezpieczeniem 

PENTAFLEX®
Pokrywa plastikowa

Zdjąć plastikową pokrywę. �
Ustalić dokładne wymiary na pla- �
stikowej pokrywie i zamocować ją 
na wewnętrznej stronie szalunków 
np. za pomocą gwoździ lub kleju.
Nałożyć rurę na plastikową pokry- �
wę.
W razie potrzeby zamocować rurę  �
drutem wiązałkowym.

Zakład prefabrykacji
Ustawić prostopadle kompletny  �
element przepustu z pokrywami 
plastikowymi na stole szalunko-
wym np. za pomocą kleju.

Wskazówki wbudowania 
Beton monolityczny
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PENTAFLEX® spust stropowy - informacje ogólne

PENTAFLEX® spust stropowy - niezawodne odwodnienie podłoża

Produkt
Spusty stropowe PENTAFLEX® dostęp-
ne są w wersji KG, KG2000, SML, HT lub 
Loro X. Na zewnątrz rury wyposażone 
są w kołnierz wodoszczelny. Jest on 
dodatkowo pokryty środkiem PEN-
TAFLEX®. Gwarantuje to podwójne 
zabezpieczenie przed przedostawa-
niem się wody. 

Zalety
Niezawodne uszczelnienie przejść  �
rurowych.
Bezproblemowy montaż. �
Osłona przejścia rurowego przed  �
zabrudzeniami. 
Możliwość dostarczenia wielu  �
materiałów.
Dostępne są wszystkie grubości  �
ścian i średnice znamionowe.
Spełnia wszystkie wymogi   �
w zakresie technologii instalacji 
domowych.

Obszary zastosowań
PENTAFLEX®  spust stropowy może 
służyć do odwadniania powierzchni 
utworzonych przez wodoszczelne 
płyty żelbetowe. Szczelne przejście 
przez płyty możliwe jest dzięki spu-
stowi stropowemu PENTAFLEX®. 
Można dzięki niemu przez kanaliki  
w strefie gruntu bezpiecznie odwod-
nić posadzki piwnic.
Wymóg „wodoszczelności” w tech-
nologii białej wanny jest całkowicie 
spełniony przez zastosowanie powło-
ki PENTAFLEX® oraz dodatkowego 
wodoszczelnego kołnierza. 
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PENTAFLEX® odpływ stropowy i podejście stropowe – informacje techniczne

Odpływ stropowy
Element odpływowy z PP, średnice 70 i 100 mm. �
Uszczelnienie kołnierzem gumowym z zabezpieczeniem PENTAFLEX®. �
Artykuł z regulowaną wysokością. �
Bezkorozyjny ABS, stal nierdzewna lub element możliwy do opłytkowania. �
Maksymalne obciążenie 0,3t, 1,5t lub 12,5t. �
Zabezpieczenie przed przykrym zapachem. �
Inne wymiary i wykonanie na zapytanie. �

20
-7

6

150

Element 150 x 150 

o zmiennej wysokości

Uszczelnienie + 

zabezpieczenie 

Pentaflex®
Uszczelnienie + 

zabezpieczenie 

Pentaflex®

Podejście stropowe Pentaflex®

Rura budowlana

Odpływ stropowy Pentaflex®

Bezkorozyjny ABS 138x138 

lub stal nierdzewna

Dane techniczne
Podejście stropowe

Materiał KG, KG 2000,HT, SML lub Loro X. �
Uszczelnienie – kołnierz gumowy z zabezpieczeniem PENTAFLEX®. �
Średnice 100-300 mm. �
Długość: �

- średnice 100-500 –› 500mm,
- średnice 250-300 –› 1000mm.

Inne wymiary na zapytanie. �

Wskazówki wbudowania
Odpływ stropowy PENTAFLEX® jest niczym tradycyjny odpływ stropowy i tak samo betonowany z płytą. Przed betono-
waniem należy usunąć folię ochronną PENTAFLEX®. Pokrywę ochronną pozostawić na czas betonowania lub w razie 
konieczności na dłuższy czas na budowie.

Odpływ stropowy PENTAFLEX® Podejście stropowe PENTAFLEX®
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PENTAFLEX® spust dachowy - informacje ogólne

Pentaflex® spust dachowy - szczelne odwodnienia powierzchni dachu

Produkt
PENTAFLEX®  spust dachowy dostęp-
ny jest w wersji KG, KG2000, SML, HT 
lub Loro X. Na zewnątrz rury wyposa-
żone są w kołnierz wodoszczelny. Jest 
on dodatkowo pokryty środkiem PEN-
TAFLEX®. Gwarantuje to podwójne 
zabezpieczenie przed przedostawa-
niem się wody.

Zalety
Niezawodne uszczelnienie spustu  �
dachowego.
Bezproblemowy montaż. �
Osłona przejścia rurowego przed  �
zabrudzeniami.
Możliwość dostarczenia wielu  �
materiałów.
Spełnia wszystkie wymogi   �
w zakresie technologii instalacji 
domowych.

Obszary zastosowań
PENTAFLEX®  spust dachowy może 
służyć do odwadniania powierzchni 
dachu utworzonych przez wodosz-
czelne płyty żelbetowe. Szczelne 
przejście przez płyty możliwe jest 
dzięki spustowi dachowemu PENTA-
FLEX®. Powierzchnie dachu można 
odwodnić za pomocą przewodów 
odwadniających pod stropami.
Wymóg „wodoszczelności” w tech-
nologii białej wanny jest całkowicie 
spełniony przez zastosowanie powło-
ki PENTAFLEX® oraz dodatkowego 
wodoszczelnego kołnierza.
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PENTAFLEX® spust dachowy - informacje techniczne

Dane techniczne
Rodzaj rur KG, KG2000, HT, SML lub Loro X. �
DN 70, DN 100. �
Wodoszczelny kołnierz gumowy pokryty   �
środkiem PENTAFLEX®.
Grubość elementu ≥240 mm. �
Inne wymiary i materiały na zapytanie. �

Wskazówki dotyczące montażu
Beton układany na miejscu

Zdjąć kołnierz ze styropianu. �
Dokładnie ustabilizować położenie  �
kołnierza ze styropianu na szalun-
ku stropu.
Włożyć rurę okładzinową do koł- �
nierza ze styropianu.
Przymocować  rurę okładzinową do  �
zbrojenia drutem wiązałkowym.
Nałożyć podwójną złączkę jako  �
element łączący.
Górną krawędź złączki ustawić   �
w kierunku grubości płyty.

Element prefabrykowany
Ustabilizować kompletny spust  �
dachowy kołnierzem ze styropianu  
w pozycji pionowej na stole sza-
lunkowym np. przy użyciu kleju na 
gorąco.
Przed betonowaniem zerwać folię  �
ochronną z powłoki PENTAFLEX®!

Wskazówki dotyczące zamówienia 
Spusty dachowe PENTAFLEX® dostar-
czane są w różnych wariantach. 
Dzięki temu można uwzględnić 
wszystkie wymogi dotyczące instala-
cji domowych. Ze względu na dużą 
różnorodność przy składaniu zamó-
wienia konieczny jest dokładny opis.
Spust dachowy PENTAFLEX® 
dostarczany jest standardowo  
w wersji rur KG lub SML o średnicy DN 
100.

Kosz sitowy

Wodoszczelny kołnierz + pokrycie

 środkiem Pentaflex® 

Kołnierz ze styropianu

Pentaflex® spust dachowy
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PENTAFLEX® OPTI ściągi ścienne - informacje techniczne

Pentaflex® OPTI szczelny ściąg - do uszczelniania otworów w betonie

Produkt
Ściągi uszczelniające PENTAFLEX® 
OPTI składają się z rurki z tworzywa 
sztucznego o średnicy wewnętrznej 
22 mm oraz zintegrowanego wodosz-
czelnego kołnierza. Dodatkowo 
ściągi pokryte są sprawdzonym spe-
cjalnym środkiem PENTAFLEX® w celu 
wodoszczelnej przyczepności między 
miejscami umocowania a betonem.

Zalety
Sprawdzony pod względem  �
wodoszczelności: w kierunku wkła-
dania korek wytrzymujący ciśnienie 
do 5 barów.
Dodatkowe zabezpieczenie dzięki  �
dobrej przyczepności specjalnej 
powłoki PENTAFLEX® między rurą 
a betonem.
Zamknięcie rurek natychmiast po  �
rozszalowaniu.
Montaż niezależny od warunków  �
atmosferycznych.
Stabilne elementy dystansowe dla  �
zachowania dokładnych grubości 
ścian.

Obszary zastosowań
PENTAFLEX® szczelne ściągi są sto-
sowane do uszczelnienia otworów  
w betonie powstałych po zasto-
sowaniu montażowych ściągów 
szalunkowych, w czasie betonowania 
elementów budowlanych. Dostarcza-
ne są dla wszystkich grubości ścian 
dopuszczalnych w zakresie wodosz-
czelności.



45

PENTAFLEX® OPTI ściągi ścienne - informacje techniczne

Dane techniczne
Rura plastikowa. �
Długości magazynowe to 240, 250, 300, 350, 365 i 400 mm. �
Średnica wewnętrzna rury 22 mm. �
Średnica zewnętrzna 26 mm. �
Inne wymiary na zapytanie. �

Wskazówki wbudowania
PENTAFLEX® OPTI – ściągi szalunkowe do szalunków/kotew szalunkowych, �
zabetonować element, �
po rozszalowaniu OPTI ściągi ścienne uszczelinić korkami od wewnątrz i od zewnątrz. �

Ø
 2

2

Ø
 2

6

Pentaflex® Opti ściągi ścienne

Pokrycie

Pentaflex®

Korek uszczelniający

Opti korek

Pojedyncze opakowanie zawiera 50 szt. Pentaflex® Opti ściąg ścienny oraz 100 szt. korków uszczelniających oraz Opti 
korków.
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PENTABOX - informacje ogólne

Pentabox - szczelne uciąglenie zbrojenia 

Produkt
PENTABOX jest to uciąglenie 
zbrojeń FERBOX® w połączeniu  
z PENTAFLEXEM® i w porównaniu do 
tradycyjnych systemów uciąglenia 
zbrojenia daje maksymalną wodosz-
czelność w obszarze spoin.

Aby nie dopuścić do przecieku wody 
wzdłuż skrzynki szyny zbrojenio-
wej, skrzynki FERBOX® pokrywa się 
fabrycznie obustronnie taśmą PEN-
TAFLEX®. Można tak w najprostszy 
sposób wykonać także wodoszczelne 
złącza odginane.

Zalety
Szczelne hydrostatycznie. �
Zabezpieczenie przed przeni- �
kaniem wody przez obustronne 
pokrycie taśmą PENTAFLEX®.
Bezproblemowy montaż. �
Spełnia wszystkie wymogi w zakre- �
sie uciąglenia zbrojeń.

Obszary zastosowań
PENTABOX® stosuje się we wszyst-
kich obszarach zetknięcia z wodą. 
Są to połączenia ze ścianą, stropem, 
wspornikami do występów w ścianie 
lub wspornikami odcinkowymi, jak 
również połączenia ze studzienkami 
świetlików.
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PENTABOX - informacje techniczne

Dane techniczne
Pentabox uciąglenie zbrojenia dostarczane jest  �
jako Ferbox® typ B i w wersjach specjalnych.
Wymiary skrzynki szyny zbrojeniowej i ilość  �
zbrojenia patrz informacja techniczna (lub na 
zapytanie).
Pentabox uciąglenie zbrojenia łączy się ze sobą  �
za pomocą wystającej z obu stron taśmy PEN-
TAFLEX®.

b d

10
0 

m
m

Wskazówki dotyczące montażu
Pentabox uciąglenie zbrojenia  �
należy dokładnie i bez przesunię-
cia umocować na szalunku przez:
- przybicie do drewnianego sza-
lunku, 
- przynitowanie do metalowego 
szalunku,
- przyspawanie lub ściągnięcie 
drutem do istniejącego zbrojenia.
Następny Pentabox umie- �
ścić w jednej płaszczyźnie  
i przymocować do szalunku.  
Wystające końce taśmy PENTA-
FLEX® połączyć ze sobą (zdjąć folię 
i skleić taśmę).

Zdjąć folię ochronną z taśmy  �
PENTAFLEX®, zazbroić pierwszy 
odcinek ściany, ułożyć szalunek  
i zabetonować.
Po rozszalowaniu usunąć blaszaną  �
pokrywę.
Usunąć korki ze styropianu na obu  �
końcach skrzynki.
Odgiąć pręty zbrojeniowe zgodnie  �
z instrukcją DBV „Odginanie sta-
li zbrojeniowej oraz wymagania 
dotyczące skrzynek szyn zbroje-
niowych”.
Skrzynki pozostałej w spoinie   �
w żadnym wypadku nie smarować 
olejem szalunkowym!

Usunąć zabrudzenia betonu. �
Wystające końce taśmy PENTA- �
FLEX® połączyć ze sobą (zdjąć folię 
i skleić taśmę).
Zdjąć folię ochronną z taśmy PEN- �
TAFLEX®, zazbroić drugi odcinek 
ściany, ułożyć szalunek i zabetono-
wać.

h l

Taśma PENTAFLEX®
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Pentaflex® studzienka z prefabrykatu odporna na działanie wody napierającej 

PENTAFLEX® studzienka zbiorcza odwadniająca - informacje ogólne

Produkt
Pentaflex® studzienka odwad-
niająca zaprojektowana jest jako 
lekki półfabrykat ze zintegrowanym 
uszczelnieniem PENTAFLEX®. Produkt 
ten łączy w sobie zalety studzienek  
z prefabrykatów betonowych z zale-
tami studzienek odwadniających  
z tworzywa sztucznego. Płyta pod-
stawowa z lekkiego betonu z wysoką 
odpornością na przenikanie wody, 
dodatkowo uszczelniona jest przy-
czepną taśmą uszczelniającą, odporną 
na przenikanie wody napierającej.
Element do uszczelniania szcze-
lin PENTAFLEX® KB zabezpiecza 
spoinę w kierunku wodoszczelnej 
płyty dennej. Cztery zabetonowane 
strzemiona zbrojeniowe zapewniają 
przyczepność z płytą denną i służą 
równocześnie jako uchwyty do nie-
zależnego od dźwigu przenoszenia. 
Cylindryczny korpus studzienki z PCV 
pokryty jest dookoła warstwą środ-
ka PENTAFLEX®. Stanowi ona wraz 
z betonem płyty dennej o dobrej 
wodoszczelności odpowiednie zespo-
lenie i zapewnienie szczelności.

Zalety
Szczelna hydrostatycznie. �
Bezproblemowy montaż. �
Zintegrowane przyczepne uszczel- �
nienie (nie są potrzebne dodatkowe 
działania uszczelniające).
Nie występuje utrata przyczepności  �
w czasie betonowania. 
Nie jest potrzebne użycie dźwigu  �
ani też wykonanie robót szalunko-
wych.
Powłoka PENTAFLEX® jest odporna  �
na działanie ścieków organicznych.

Obszary zastosowań
PENTAFLEX® studzienka odwadnia-
jąca stosowana jest jako studzienka 
zbiorcza w obszarze wodoszczelnych 
żelbetowych elementów konstrukcyj-
nych w systemie „białej wanny”.
Rury ściekowe w wodoszczelnych 
konstrukcjach muszą przebiegać 
poniżej płyty dennej jako przykanaliki. 
Często jednak podłączenie kanalizacji 
znajduje się na wyższym poziomie.  
W takim przypadku ścieki gromadzą 
się w studzience, w zbiorczej studzien-
ce odwadniającej i transportowane są 
przy użyciu urządzenia podnoszące-
go do wyżej leżącego kanału.
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Dane techniczne
Średnica DN 300, 400, 500. �
Wysokość 500 i 800 mm. �
Płyta podstawy Ø ok. 600 mm. �
Ciężar 48 kg (DN300), 50 kg (DN400),   �
57 kg (DN500).
Korpus studzienki z PCV z powłoką  �
PENTAFLEX®.
Dopływ i odpływ DN 100. �
2 przewody przyłączeniowe DN 50. �
Długość 500 mm elastyczne. �
Inne wymiary na zapytanie. �

Akcesoria
PENTAFLEX® studzienka zbiorcza odwad-
niająca na życzenie może być wyposażona 
w następujące akcesoria:

dopływy jako rury KG lub SML - DN 50 /  �
70 / 100 / 125 / 150,
odpływy jako rury KG lub SML - DN 50 /  �
70 / 100 / 125 / 150,
wykonanie z zaworem zwrotnym dla  �
ścieków nie zawierających fekaliów, 
wersja do urządzenia podnoszącego  �
do ścieków nie zawierających fekaliów 
(bez urządzenia podnoszącego), 
rama nasadowa ocynkowana i pokry- �
wa studzienki z tworzywa sztucznego,
inne warianty wyposażenia na zapyta- �
nie.

PENTAFLEX® studzienka zbiorcza odwadniająca - informacje techniczne

Wskazówki dotyczące montażu
PENTAFLEX® studzienkę zbior- �
czą odwadniającą dobrze osadzić  
w zagłębieniu powierzchni podło-
ża.

PENTAFLEX® studzienka zbiorcza odwadniająca konfekcjonowana

Fachowo podłączyć przykanaliki. �
Pozostawić przestrzeń roboczą  �
wokół studzienki.
Zabetonować studzienkę w płycie  �
dennej.

Zamontować ramę nośną do  �
pokrywy studzienki w połączeniu 
z jastrychem.
Jeśli górna krawędź gładzi podło- �
gowej jest taka sama jak gotowej 
posadzki, to zabetonować ramę 
nośną w płycie dennej.

Dopływ

Dopływ

Przewody przyłączeniowe

Płyta denna

Odpływ

Odpływ

Studzienka zbiorcza 
odwadniająca

Studzienka zbiorcza 
odwadniająca

Powłoka Pentaflex® Płyta podstawy
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PENTAFLEX® - studzienki rewizyjne - warianty

Warianty studzienek rewizyjnych

Studzienki rewizyjne – akcesoria

PENTAFLEX® studzienka rewizyjna 
bez dopływu i odpływu. Ø300, 400  
i 500 mm.

Element pośredni
dla PENTAFLEX® studzienki rewizyjnej 
Ø300, 400 i 500 dla osadzenia pokry-
wy z blachy ocynkowanej z regulacją 
wysokości od 30-180mm. Obciążenie 
do 1,5 t.

PENTAFLEX® studzienka rewizyjna 
z mechaniczną klapą zamykającą 
dopływ i odpływ KG Ø100. Ø300, 400 
i 500 mm. 

PENTAFLEX® studzienka rewizyjna  
z dopływem i odpływem Ø100 i dwo-
ma połączeniami Ø50 każde z 50 mm 
przesuwem. Ø300, 400, i 500 mm.

Pokrywa
dla PENTAFLEX® studzienki rewizyj-
nej. Materiał ABS i obciążenie do 1,5t 
dla Ø300, 400 i 500 mm.

PENTAFLEX® studzienka rewizyjna dla 
urządzeń bez pompy. Dopływ Ø100, 
2x Ø50 dla prądu i nadmiaru ciśnienia. 
Ø300, 400 i 500 mm.

PENTAFLEX® studzienka rewizyjna do 
zatrzymania poziomu wody w trakcie 
budowy. Ø300, 400 i 500 mm.

Pokrywa
dla PENTAFLEX® studzienki rewi-
zyjnej. Materiał ABS z kratownicą 
otwartą . Obciążenie do 0,3t dla Ø300,  
400 i 500 mm.
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Notatki
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