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                                                       TECHNICKÝ LIST MATERIÁLU 
 

           PC® INJECTRA QuickFit 
 
        injektážní hadice s příslušenstvím      

 
                                            

1. Součásti injektážního setu 
 

Injektážní set PC
®
 INJECTRA Quick Fit obsahuje: 

- PC
®
 INJECTRA injektážní hadice 

- PC
®
 INJECTRA Quick Fit 90

o 
 rychlospojka  

- PC
®
 INJECTRA tlaková hadice 

 

                     
 

1.1  PC
®

 Injectra injektážní hadice 

 

Materiál: směs z gumy a recyklovatelného vysoce stabilního polyetylenu 

se speciální voděodolnou vrstvou 

 

Průměr:  vnitřní:    6 mm 

   vnější:  11 mm 

 

Tloušťka stěny:   cca 2,5 mm 

 

Hmotnost :  70 - 75 g/m (+/- 5%) 

 

Průtok:  cca 70 l/ h / m (v závislosti na viskozitě pryskyřice) 

 

Vzdálenost  

injektážních bodů:   10 m 
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Injektážní hadice je vyrobena z expandovaného PE, který má porézní strukturu 

s otvory, které jsou vzájemně spojeny a vytváří klikaté kanálky/průchod. Otvory se 

otevírají pod tlakem injektované pryskyřice. Speciální voděodolná vrstva zabraňuje  

 

vniknutí betonového mléka, které se vytváří vně při betonáži. Injektážní hadice 

umožňuje optimální a jednotné rozprostření pryskyřice, která bude injektována 

později. Tato hadice je ideální pro injektáž polyuretanových, epoxidových nebo 

akrylátových pryskyřic. 
 
2.  PC® Injectra Quick Fit 90o rychlospojka 

 

Tvoří spojující část mezi injektážní hadicí a tlakovou hadicí. Hadice jsou spojeny jednoduše 

zasunutím do rychlospojky a zacvaknutím těsnícího kroužku uvnitř. Zataháním za hadici se 

kontroluje správné připojení. Stlačením předního pohyblivého kusu rychlospojky se může 

injektážní resp. tlaková hadička uvolnit (například kvůli výměně, prodloužení, apod.). 
 

                                                     
 
 

3. PC® Injectra tlaková hadice 
 

Materiál:                transparentní PVC hadice zesílená tkanými polyesterovými 

vlákny 

 

Délka:   záleží na tloušťce betonové stěny 

 

Výška betonu: max. 20 m 

 

Pracovní teplota: do 60
o
 C 

 

Tato tlaková hadice je ukončovacím prvkem pojistného injektážního systému. Ukončení na 

bednění může být volné s přesahem anebo je ukončení v injektážní ochranné krabičce 

zabetonované v konstrukci. Při nutnosti injektáže pojistného hadicového systému je na volný 

konec tlakové hadice osazena injektážní koncovka.  
 
4. Balení obsahuje 

 

 50 m injektážní hadice PC
®
 INJECTRA 

  5 m tlakové hadice 

           12 rychlospojek 

        200 fixačních spojek 
 
 


