MC-Waterstop
Hydroizolační systémy pro spáry
betonových konstrukcí

EXPERTISE
WATERPROOFING
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Navrhování vhodného
hydroizolačního systému
Beton musí navíc kromě své konstrukční
funkce zajistit také vodotěsnost konstrukcí.
Při navrhování jakékoliv betonové konstrukce je nutno vzít
v úvahu vhodný hydroizolační systém. Koncept vodotěsných konstrukcí nabývá zvláštního významu u obytných
budov, průmyslových staveb, vodních a podzemních děl
a při výstavbě tunelů. Nejslabší místo těchto konstrukcí se
často nachází ve spojích a spárách. Tyto spoje musí zůstat
vodotěsné po celý svůj životní cyklus.
Každé stavební dílo vyžaduje vhodná konstrukční přerušení,
která umožňují pohyby způsobené sedáním, tepelnou roztažností materiálů nebo deformacemi pod zatížením. Ú
 čelem
konstrukčního spoje je pohlcovat tyto pohyby v předem
určených místech konstrukce, aniž by došlo k jakémukoliv
poškození či trhlinám v okolních oblastech.

Aby byly tyto spoje zcela vodotěsné, je správné plánování
stejně tak důležité jako bezvadné provedení. Nesprávné provedení nebo chybný výběr hydroizolačního systému spoje
mohou vést k selhání celé stavby, přičemž škody mohou mít
nežádoucí ekonomické důsledky.

Proto jsou aspekty, které je nutno zohledňovat,
následující:

1.	Druh spáry:
Typ A (pracovní spára) nebo
Typ R (smršťovací spára) nebo
Typ D (dilatační spára)

2.	Volba hydroizolačního systému:
MC-Waterstops D nebo A, MC-Waterstop KAB,
MC-Waterstop Expand, MC-Waterstop Tube

3.	Pečlivé a správné provedení: umístění a svaření
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Druhy spojů

Druhy spár
Pracovní spáry (A)
jsou vytvářeny mezi různými fázemi betonování či jinak mezi
sousedními deskami stavěnými v různou dobu, tedy po skončení pracovního dne nebo po delších přerušeních práce
(> 1 hodina) během lití betonu na místě.

Smršťovací spáry (R)
jsou spoje navržené pro spojité betonové desky, aby se snížila napětí vyvolávaná smršťovacími silami nebo teplotními
spády.
Aby docházelo k řízenému praskání ve spojitých deskách,
používáme systém MC-Waterstop Tube, což znamená, že
průřez příslušného prvku je snížen o 1/3, a tím se vyvolá prasknutí v tomto slabém místě.

Dilatační spáry (D)
umožňují volné roztahování betonu bez jakýchkoliv omezení, která by mu mohla bránit. To umožňuje pohlcování
napětí vyvolávaných zvýšenou teplotou, pohyby mezi sousedními deskami nebo přechody mezi deskami a pevnými
prvky: stěnami, revizními šachtami, průlezy atd.
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U tohoto typu spoje nejsou výztužné prvky přerušeny. Pokus
o vytvoření těchto spár odpovídá smršťovacím spárám předepsaným na výkresech.

U tohoto druhu spoje jsou výztužné prvky přerušeny a síly se přenášejí přes hydroizolační pásek.

Pro tento druh spoje používáme
systém MC-Waterstop A nebo AA,
MC-Waterstop KAB nebo také
systém MC-Waterstop Expand.

Pro tento druh spoje používáme hydroizolační systém
MC-Waterstop D / DA se středovou dilatační částí.

Hydroizolační systémy

Hydroizolační systémy
Nabízíme různé hydroizolační systémy v závislosti na použitém mechanismu:
K Labyrintový princip: MC-Waterstop D/DA, MC-Waterstop A/AA, MC-Waterstop Tube, MC-Waterstop KAB
K Bobtnající princip: MC-Waterstop Expand, MC-Waterstop KAB
Labyrintový princip

Bobtnající princip

Žebrování pásků tvoří klikatou a složitou trasu pro vodu,
a tím se vytváří labyrintový systém, který snižuje tlak vody
(tlakový spád) zvýšením vzdálenosti cirkulace.

Molekulová struktura umožňuje vnitřní ukládání vody,
a tím dochází k trojrozměrnému objemovému bobtnání, aniž
by se změnila homogennost matrice. Bobtnání vytváří tlak
ve styku se stěnami, a tím je zajištěna vodotěsnost spojů.
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Pracovní spáry (A)

Pracovní spáry (A)
Hydroizolační systémy MC-Waterstop A / AA
PVC pásy MC-Waterstop, které lze umístit dovnitř doprostřed
(A) nebo vně (AA), zajišťují hydroizolaci pracovní spáry
vytvořením zábrany proti vnikání vody.
Jejich speciální labyrintový tvar pomáhá snižovat hydraulický tlak (tlakový spád). Dále poskytují větší povrchovou
plochu pro přilnavost k betonu.

CHARAKTERISTIKY:
K	Termoplastický PVC pás vysoké pružnosti a odolnosti.
K	Odolný proti chemickému napadení, účinky UV a styku
se solí a odpadními vodami.
K	Snadno se pokládá, vyznačuje se vynikajícím
svařovacím faktorem a různými velikostmi a stupni
kvality.
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STUPNĚ KVALITY:
BASIC
Odolnost vůči tahu
Prodloužení při přetržení při
teplotě 23 °C
Tvrdost dle Shore A
1)
2)

MEDIUM 1) PREMIUM 2)

≥ 8 MPa

≥ 8 MPa

≥ 10 MPa

≥ 250%

≥ 275%

≥ 350%

83 ± 5

75 ± 5

67 ± 5

S certifikátem AbP v souladu s německými předpisy
V souladu s normou DIN 18541

Pracovní spáry (A)

MC-Waterstop A – STŘEDOVÉ umístění

MCWaterstop
A 19
A 24
A 32
A 40
A 50

BASIC

MEDIUM

MC-Waterstop AA – VNĚJŠÍ umístění

PREMIUM

šířka
(mm)

tloušťka
(mm)

šířka
(mm)

tloušťka
(mm)

šířka
(mm)

tloušťka
(mm)

190
240
320
400
500

2,6
2,8
3,5
4,5
5,0

190
240
320
400
500

3,0
3,5
4,5
5,0
6,0

190
240
320
400
500

3,0
3,5
4,5
5,0
6,0

MCWaterstop
AA 19
AA 24
AA 32
AA 50

BASIC

MEDIUM

PREMIUM

šířka
(mm)

tloušťka
(mm)

šířka
(mm)

tloušťka
(mm)

šířka
(mm)

tloušťka
(mm)

190
240
320
500

2,6
2,8
3,5
4,0

190
240
320
500

3,0
4,0
4,0
4,0

190
240
320
500

3,5
4,0
4,0
4,0

Výhody

Výhody

G	Ideální řešení pro spoje vystavené vyšším hydraulickým
tlakům.

G	Pro prvky tloušťky < 25 cm. Zajišťuje dodržení
minimálního krytí a vzdáleností k výztužným prvkům.

G	Pás je zcela zapuštěn v betonu a lépe chráněn před
vnějšími vlivy.

G	Nevyžaduje žádnou úpravu polohy výztužných prvků.

Nevýhody
H	Obtížné umísťování v prvcích menší tloušťky (< 24 cm),
u nichž je nutno dodržovat minimální krytí (> 50 mm)
a vzdálenosti od výztužných prvků.
H	Zahrnuje přerušení výztužných prvků, kdy je provedení
někdy obtížné.
H	Umísťování pásu je složitější. Vyžaduje použití příchytek nebo upevňovacích
smyček.
H	Vyžaduje dělené bednění
nebo dřevěné stojany
pro umožnění středového
umístění.

✗
✓

G	Nevyžaduje použití děleného bednění ani stojanů pro
správné umístění.
Nevýhody
H	Nebezpečí uvolnění pásu
nebo vysunutí z dané
polohy při odstraňování
bednění nebo nebezpečí
poškození během pozdější manipulace.

✗ ✓

H	Není vhodné pro střechy
a stropy, jelikož žebrování směřující dolů nemůže
správně dosednout do
betonu.
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Pracovní spáry (A)

Pracovní spáry (A)
Hydroizolační systém MC-Waterstop KAB
Společnost MC-Bauchemie nabízí pás MC-Waterstop KAB,
který v sobě spojuje vlastnosti labyrintového hydroizolačního PVC pásu s hydroexpanzními vlastnostmi na své hraně.
Snadno se umísťuje nezávisle na jakýchkoliv případných
komplikacích v uspořádání výztužných prvků, a jde tedy o
ideální řešení pro spoje mezi stěnou a deskou. Roztažná hrana musí být zapuštěna v betonové desce (minimálně 2 cm).
Tloušťka betonované desky musí být ≥ 240 mm.

CHARAKTERISTIKY:

VELIKOSTI:

K	Termoplastický PVC pás v kombinaci s roztažnou
hranou.

K	K dispozici ve dvou šířkách: 125 mm a 150 mm.

K	Optimální cyklus bobtnání a vynikající svařovací faktor.
Odolný vůči tlakům až 2 bary (20 m vodního sloupce).

STUPNĚ KVALITY:

K	Snadné umísťování a vynikající stabilita.

Odolnost vůči tahu

≥ 8 MPa

K	Zvláště vhodné pro spoje mezi stěnou a deskou.

Prodloužení při přetržení při teplotě 23 °C
Tvrdost podle Shora A

≥ 200%
88 ± 5

MC-Waterstop KAB

S certifikátem AbP v souladu s německými předpisy
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Pracovní spáry (A)

Pracovní spáry (A)
Hydroizolační systém MC-Waterstop Expand
Bobtnající pásek MC-Waterstop Expand vychází z termoplastických elastomerů (TPE) s dobrou tvárností a pružností
a zajišťuje tak těsnost betonových konstrukcí, když přijdou
do styku s vodou. Díky bobtnajícímu principu vyvíjejí tlak na
okolní stěny.

Snadno se umísťují na dříve ztuhlý beton (vždy dodržet minimální krytí 8 mm), na svislé nebo vodorovné spoje, do obtížně přístupných rohů i na studené pracovní spáry, které mají
složité uspořádání výztužných prvků jak z hlediska primární,
tak sekundární hydroizolace.

CHARAKTERISTIKY:

VELIKOSTI:

K	Rychlé bobtnání a opakované cykly bobtnání/vypouštění.

K	K dispozici ve dvou šířkách: 5 × 20 mm a 10 × 20 mm.

K	Ideální křivka bobtnání, aby se zamezilo poškození nebo
drolení betonu.

bob PU
tna R
vý
tm

el

K	Snadno se umísťuje, nevyžaduje svařování.
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Smršťovací spáry (R)

Smršťovací spáry (R)
Hydroizolační systém MC-Waterstop Tube
Trubkovité PVC profily systému MC-Waterstop Tube se středovým umísťováním se používají na svislých prvcích k vyvolání vzniku smršťovacích trhlin a nahrazují použití lichoběžníkových klínů. Průřez, do kterého se trubka vsazuje, bude
zeslaben vlastním zúžením, a část bude tedy nucena v tomto
průřezu prasknout.

Žebrování v trubce zadržuje jakoukoliv vodu, která by se
mohla dostat to těchto řízených trhlin, a vyvolává následnou
ztrátu zatížení díky labyrintovému efektu. Jeho zvláštní morfologie pomáhá zlepšovat přilnavost k betonu.

K	Q1 (průměr 24–35 cm)
K Q2 (průměr 35–50 cm)
Snadno se kombinuje/svařuje s jinými vodotěsnými prvky
MC a umožňuje vytvářet kompletní systém MC-Waterstop
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Dilatační spáry (D)

Dilatační spáry (D)
Hydroizolační systémy MC-Waterstop D / DA
PVC pásy MC-Waterstop, které lze umístit dovnitř doprostřed
(D) nebo vně (DA), zajišťují hydroizolaci dilatační spáry
vytvořením zábrany proti vnikání vody.
Mají dilatační vypuklinu, která pohlcuje veškeré pohyby,
k nimž může docházet vlivem teplotních změn, sedání nebo
relativních pohybů mezi sousedními díly.
VELIKOSTI:
K	
V závislosti na uspořádání výztužných prvků nebo
podmínkách betonování volíme mezi pásy umístěnými
uprostřed (D) nebo vně (DA)
STUPNĚ KVALITY:
BASIC
Odolnost vůči tahu
Prodloužení při přetržení při
teplotě 23 °C
Tvrdost podle Shora A
1)
2)

MEDIUM 1) PREMIUM 2)

≥ 8MPa

≥ 8 MPa

≥ 10 MPa

≥ 250%

≥ 275%

≥ 350%

83 ± 5

75 ± 5

67 ± 5

S certifikátem AbP v souladu s německými předpisy
V souladu s normou DIN 18541

MC-Waterstop D

MC-Waterstop DA

STŘEDOVÉ umístění

VNĚJŠÍ umístění

MCWaterstop
D 19
D 24
D 32
D 40
D 50

BASIC

MEDIUM

PREMIUM

šířka
(mm)

tloušťka
(mm)

šířka
(mm)

tloušťka
(mm)

šířka
(mm)

tloušťka
(mm)

190
240
320
400
500

3,0
3,0
4,0
4,5
5,0

190
240
320
400
500

3,0
4,0
5,0
5,5
6,0

190
240
320
400
500

3,5
4,0
5,0
5,5
6,0

MCWaterstop
DA 19
DA 24
DA 32
DA 50

BASIC

MEDIUM

PREMIUM

šířka
(mm)

tloušťka
(mm)

šířka
(mm)

tloušťka
(mm)

šířka
(mm)

tloušťka
(mm)

190
240
320
500

2,8
3,0
3,5
4,0

190
240
320
500

3,0
3,5
4,5
6,0

190
240
320
500

3,0
3,5
4,5
6,0
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Provedení: Umístění a svařování

Umísťování pásů MC-Waterstop
K	Pásy se musí umísťovat čisté a prosté jakýchkoliv nečistot
a vad.

K	Doporučení pro přípravu podkladu a pro postup betonování:

K	Pásy vždy umísťujte po přímkách, vyhýbejte se směrovým
odchylkám a výškovým rozdílům.

K	Ujistěte se, že má beton správnou konzistenci. Pás
MC-Waterstop musí být zcela zapuštěn v betonu, aby
se zabránilo případným štěrkovým hnízdům a dutinám
na křídlech pásu.

K	Musí být upevněny ve správné poloze, aby se zamezilo
výchylkám při betonování. Musí být připevněny k výztuži
příchytkami.

Správně

Nesprávně

K	Vibrátor se nesmí v žádném případě pásu MC-Waterstop dotknout, jelikož by to mohlo změnit jeho polohu
nebo jej poškodit. Vibrátor udržujte ve vzdálenosti
nejméně 10 cm.
K	Neprovádějte betonování v přítomnosti ledu, protože
když se rozpustí, může vytvářet dutiny ve ztuhlém betonu.

Vada v betonu
≥ 20

Správně

≥ 20 [mm]

Nesprávně

≥ 20
≥ 20

Vzduchové mezery
≥ 20

K Udržujte vzdálenost k výztužným prvkům > 20 mm
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Provedení: Umístění a svařování

K	Správná volba šířky pásu v souladu s technickými podmínkami projektu.

≥ 20 mm

K Šířka pásu musí odpovídat tloušťce betonového kusu.
K Například:
		U tloušťky betonu 300 mm
E MC Waterstop A 32
		U tloušťky betonu 250 mm
E MC Waterstop A 24
≥ 50 mm

Šířka kusu

K	Udržujte vzdálenost k rohům a hranám > 30 cm u svarových spojů mezi pásy, doporučená vzdálenost je 50 cm.
K	V oblastech s možnými odchylkami hladiny spodní vody
prodlužte polohu pásu nejméně o 30 cm.

Krytí (e)

Křídlo pásu (a)

Šířka pásu

K	Krytí (e) ≥ (a) šířka křídla zapuštěného pásu
K	Pásky by měly být připevněny k výztužnému prvku nejméně každých 25 cm.

v závislosti na
šířce zvoleného
pásu

≥ 50

≥ 50

[mm]

K Udržujte vzdálenost ke kleštinám > 50 mm.
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Provedení: Umístění a svařování

Svařování pásů MC-Waterstop
Speciální kusy se často svařují v dílně, to znamená složitější
spoje předepsané ve výkresech, např. T-spoje, L-spoje nebo
příčné spoje.
Svar se provádí stykem se zdrojem tepla. Hrany pásu při
styku se svařovací sekyrou změknou a jeden konec se spojí
s druhým působením tlaku.

Hydroizolační pásy se dodávají v rolích po 25 metrech.
Při montáži hydroizolačních pásů větších délek na místě je
nutno spolehlivým postupem svařit po sobě jdoucí role.

Existují dvě svařovací metody: přeplátované spoje (přesah
> 15 cm) a tupé spoje. Podle našich zkušeností vytvářejí tupé
spoje menší počet nespojitostí při práci a profesionálnější
výsledek.

Pracovní postup:

1.	Ujistěte se, že jsou hrany obou pásů hladké. Před svařováním musí být pás suchý a čistý.

4.	Svařovací sekyru nahřejte na teplotu 160–220 °C.

2.	Řezy na pásu před uříznutím vyznačte pomocí vhodných
měřicích nástrojů (pravítko a trojúhelník). Vždy vyznačte
úhly (45° + 45°) a přímky.

5. Vyrovnejte obě části v požadované poloze.

3.	Proveďte čisté řezy čepelí nebo nožem. Čepelí odstraňte
přebytečný materiál z každé strany.
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Provedení: Umístění a svařování

6.	Umístěte čepel mezi obě přivařované části. Po kontaktu
s čepelí hrany změknou a přejdou do plastického stavu.
Tuto operaci neprovádějte příliš dlouho, jinak se na čepeli svařovací sekyry vytvoří saze.

9.	Zejména u dilatačních pásů se doporučuje svar vyztužit
PVC páskou.

10.	Nechte spoj vychladnout (nejméně 30 minut), pak můžete
pokračovat.
7.	V tomto okamžiku je nutno obě části přiložit a přitlačit
k sobě (tento úkon by měly provádět dvě osoby, pokud je
to možné) do požadovaného místa.

8. Vyhlaďte povrch švu svařovací sekyrou.

11. D
 rátěným kartáčem odstraňte veškeré zbytky sazí, které
mohly ulpět na svařovací sekyře.
12. J iskrovou zkoušečkou zkontrolujte správné provedení
svaru.

Pokud jsou nutné speciální díly, doporučujeme obrátit se na
naše specialisty s žádostí o odbornou pomoc a o zhotovení
těchto dílů v dílně. U dílů tvaru L, T nebo křížového tvaru je
nutno ponechat nejméně 50 cm volného pásu, aby byl umožněn následující svar.
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MC-Waterstop
Hydroizolační pásy
)

K Zajišťují těsnost spojů v betonových
konstrukcích
K Vhodná morfologie pro dokonalou
přilnavost k betonu
K Díky svému žebrovanému tvaru, a tedy
labyrintovému efektu snižují hydraulické
zatížení
K Díky jejich bobtnání jsou spoje při styku
s vodou vodotěsné
K Vysoká trvanlivost a odolnost
K Snadné usazování a svařování

Česká republika:
MC-Bauchemie s.r.o.
Skandinávská 990
26753 Žebrák
Telefon: +420 311 545 150
Fax:
+420 311 537 118
info@mc-bauchemie.cz
www.mc-bauchemie.cz

Slovenská republika:
MC-Bauchemie s.r.o.
Diaľničná cesta 18
903 01 Senec
Telefon: +421 244 442 195
Fax:
+421 244 441 348
Kontaktní informace

akut 170924 CZ

info@mc-bauchemie.sk
www.mc-bauchemie.sk

