
Szanowni Państwo,

chcąc wyjść naprzeciw wysokim oczekiwaniom naszych Partnerów handlowych oddajemy

w Państwa ręce katalog Systemy uszczelniające cz.2. Pragniemy przybliżyć w nim proces 

uszczelniania części podziemnych budynków oraz obiektów żelbetowych narażonych na działanie 

wody i cieczy technologicznych, począwszy od doboru produktów , a skończywszy na 

zamówieniu i montażu. 

Będziemy wdzięczni za wszelkie uwagi dotyczące zarówno zawartości merytorycznej, jak również 

formy graficznej i sposobu przedstawienia informacji.

Wybierając firmę Forbuild, wybieracie solidnego partnera i zadowolenie z dobrej inwestycji.

projektowania i 

                               

                                                  Dostarczamy technologię, doświadczenie i wysoką jakość.

                                                                              Budowanie z nami zapewnia sukces.
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Taśma uszczelniająca BESAPLAST         

Taśma z wkładką pęczniejącą KAB 125 i KAB 150 

2

Rura uszczelniająca wymuszająca rysy Besaflex typ S          
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 Zawartość katalogu „Systemy uszczelniające cz.1”
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Katalog „Systemy uszczelniające cz. 1” zawiera:

   Taśmy uszczelniające do przerw roboczych i szczelin dylatacyjnych BESAPLAST,

   Taśmy z profilem pęczniejącym typ  KAB 125 i KAB 150,

   Rury do wymuszania rys Besaflex typ S.

   Taśmy typ APR
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Blacha uszczelniająca BETOFLEX

1

2

Mineralna mata bentonitowo-haloizytowa BENTIZOL HB3 i HB5

4

Taśma pęczniejąca FORBENT typ S 

Katalog „Systemy uszczelniające cz. 2” zawiera:

   Blachę uszczelniającą BETOFLEX, 

   Mineralne maty bentonitowo-haloizytowe BENTIZOL HB3 i HB5,

  System węży iniekcyjnych P-100 oraz akcesoria  do iniekcji punktowej,

   Taśmy pęczniejące  FORBENT typ S i FORBENT typ G.
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Wąż iniekcyjny służy jako środek, przy pomocy którego właściwy produkt wymaga ingerowania w przebieg zbrojenia konstrukcji oraz układu 

uszczelniający (materiał iniekcyjny) zostaje wprowadzony w przerwę szalunków, a sam montaż odbywa się na wykonanym wcześniej elemencie 

roboczą. konstrukcji. Mały wymiar poprzeczny węża pozwala na stosowanie go na 

Skuteczność systemu zapewnia zastosowany materiał iniekcyjny. Przed stykach roboczych cienkich elementów oraz jako dodatkowe 

wyborem iniektu należy zapoznać się z zakresem jego zastosowania. uszczelnienie, w kombinacji z taśmami uszczelniającymi. Otulina 

System uszczelniający opierający się na systemie węży iniekcyjnych nie betonowa węża iniekcyjnego nie powinna być mniejsza niż 7 cm.

A

B

System iniekcyjny P-100

Symbol Opakowanie Jednostka
sprzedaży

Jednostka
miary

Masa jednostki 
miary [kg]

Nr art.

Wąż iniekcyjny P-100 100 mb/rolka 1 mb mb 0,180 SU-SI-IW-0-01996

Końcówka iniekcyjna PVC 50 szt./worek 50 szt. szt. 0,009 SU-SI-IW-0-01992

Kalamitka 50 szt./worek 50 szt. szt. 0,003 SU-SI-IW-0-01990

Łącznik węża QUICKY 25 szt./worek 25 szt. szt. 0,005 SU-SI-IW-0-01987

Wąż  ciśnieniowy zbrojony PVC (biały) 50 mb/rolka 1 mb mb 0,200 SU-SI-IW-0-02000

Końcówka iniekcyjna  55 mm 100 szt./worek 100 szt. szt. 0,008 SU-SI-IW-0-01991

Uchwyt STECKY 100 szt./worek 100 szt. szt. 0,700 SU-SI-IW-0-01999

Puszka montażowa 1 szt. 1 szt. szt. 0,250 SU-SI-IW-0-01993

Puszka montażowa PK-2 1 szt. 1 szt. szt. 0,250 SU-SI-IW-0-01994

Uchwyt montażowy 300 szt./worek 300 szt. szt. 0,013 SU-SI-IW-0-01995

B

A

Schemat penetracji wód gruntowych przez przerwy robocze Schemat uszczelnienia przerwy roboczej przez zainiektowanie 
zamontowanego węża P-100.
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mikroszczelina

kanał transportowy

kanał ułatwiający 

otwarcie mikroszczeliny

profil wyjściowy iniektu
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Wąż iniekcyjny P-100 wykonany jest z elastycznego tworzywa PVC. 

Centralnie usytuowany kanał transportowy służy do podawania 
materiałów iniekcyjnych. Wzdłuż boków węża P-100 znajdują się 
mikroszczeliny pozwalające na równomierne rozprowadzenie 

iniektu. Specjalnie zaprojektowana budowa węża P-100 zapobiega 
przedostawaniu się mleczka cementowego do wnętrza kanału 

transportowego podczas betonowania.

Plastikowe łączniki QUICKY umożliwiają szybkie połączenie końcówki węża iniekcyjnego z wężem ciśnieniowym. 
Ich budowa nie wymaga stosowania dodatkowych narzędzi oraz umożliwia pracę w rękawicach ochronnych.

Przesuwany pierścień końcówki iniekcyjnej umożliwia szybkie ustabilizowanie zakończenia węża i zapobiega 

jego niekontrolowanemu wypadaniu. Płaska listwa montażowa pozwala na przymocowanie końcówki do 
szalunku przy pomocy gwoździ. Przed betonowaniem nie należy usuwać korka zabezpieczającego gwint.

WĄŻ ZBROJONY CIŚNIENIOWY (BIAŁY)                        

Wąż zbrojony zapewnia wyjście kolejnych odcinków węży iniekcyjnych poza obrys elementu żelbetowego. Jego 

budowa pozwala na iniekcje w zakresie do 20 barów.

Odpowiednio wyprofilowane uchwyty montażowe zapewniają ścisłe przyleganie węża do podłoża. Wykonany 

w uchwycie otwór pozwala na łatwy montaż do podłoża przy pomocy gwoździ do betonu lub kołków szybkiego 
montażu.

UCHWYTY MONTAŻOWE

WĄŻ INIEKCYJNY P-100

ŁĄCZNIKI QUICKY   

KOŃCÓWKA INIEKCYJNA PVC

Element montażowy, do którego należy doprowadzić wężyki wtłaczające z PVC. Puszki montowane są zazwyczaj 
do zbrojenia lub szalunków.

PUSZKA MONTAŻOWA
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SYSTEM INIEKCYJNY P-100
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Rys. 1. Rozmieszczenie systemu węży iniekcyjnych na uszczelnianym styku. 
pojedynczego węża. Należy zwrócić uwagę, aby zapewnić wygodny dostęp do puszek potrzebny podczas wtłaczania materiału iniekcyjnego.

Położenie puszek montażowych planujemy uwzględniając długość 

Rys. 2. Krzyżowanie kolejnych odcinków węża. Rys. 3. Montaż węża na narożach uskoków. 

Zbyt mocne załamywanie węża, może spowodować jego pęknięcie lub taśmy wewnętrznej (rys. 4). W przypadku konieczności połączenie 

niedrożność kanału transportowego. Na wypukłych narożach (Rys. 3) systemu iniekcyjnego z taśmami zewnętrznymi, odcinek węża należy 

węże należy prowadzić w żłobieniach. We wklęsłym narożu ułożyć węża doprowadzić najbliżej jak to możliwe do kotwy taśmy uszczelniającej 
w formie rozciągniętej litery „S”, zgodnie ze schematem pokazanym na zachowując min. 7 cm otulinę betonową (rys. 5).

rys. 3 . Wąż iniekcyjny należy doprowadzić do zabetonowanego ramienia 

Rys. 5. 
uszczelniającą.

Montaż węża w obrębie dylatacji zabezpieczonej zewnętrzną taśmą Rys. 4. 
uszczelniającą.

Montaż węża w obrębie dylatacji zabezpieczonej wewnętrzną taśmą 
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wąż iniekcyjny P100
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łącznik QUICK
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 montażowy

puszka

montażowa

Końcówka iniekcyjna, tzw. paker, służy do wykonywania napraw i tamowania wycieków wody z rys 
i przerw roboczych poprzez wykonanie iniekcji punktowej. W wywiercone otwory w pobliżu nieszczelnego 

miejsca, należy osadzić paker i wtłoczyć materiał iniekcyjny przez podłączenie pompy do kalamitki. 

W wyjątkowych sytuacjach (zabetonowanie wlotów węża iniekcyjnego) końcówki iniekcyjne wykorzystywane są, 
aby przetransportować materiał iniekcyjny do węża iniekcyjnego poprzez przewiercenie jego profilu.

System iniekcji punktowej

Symbol Opakowanie 
[szt./karton]

Jednostka
sprzedaży

Jednostka
miary

Masa jednostki 
miary [kg]

Nr art.

Końcówka iniekcyjna D8 L=75 mm 100 1 szt. szt. 0,0156 SU-SI-IP-0-01985

Końcówka iniekcyjna D8 L=100 mm 100 1 szt. szt. 0,0327 SU-SI-IP-0-07985

Końcówka iniekcyjna D8 L=125 mm 200 1 szt. szt. 0,0498 SU-SI-IP-0-01983

Końcówka iniekcyjna D10 L=110 mm 100 1 szt. szt. 0,0425 SU-SI-IP-0-01984

Końcówka iniekcyjna D13 L=100 mm 100 1 szt. szt. 0,0525 SU-SI-IP-0-07986

Końcówka iniekcyjna D13 L=115 mm 100 1 szt. szt. 0,0650 SU-SI-IP-0-08096

Szybkozłączka na kalamitkę D7 mm 1 1 szt. szt. 0,0300 SU-SI-IP-0-07942

KOŃCÓWKA INIEKCYJNA

Materiał iniekcyjny wtłoczony przez kanał transportujący węża wypełnia jedno-, dwu- lub wielokomponentowe żywice, żele oraz w postaci zawiesin 

szczeliny powstałe w przerwie roboczej zapobiegając ewentualnym cementowych. 

przeciekom lub podciąganiu kapilarnemu wody. Iniekty występują jako 

Wąż iniekcyjny układany jest zazwyczaj pośrodku uszczelnianego złącza. W przypadku wystąpienia naroży lub załamań elementu, zaleca się 

Jeżeli element ma szerokość większą niż 60 cm, zaleca się umieszczenie zmniejszenie długości odcinków do 10 mb. 

węża w odstępie ok. 25 cm od lica betonu po stronie napływu wody lub . Krzyżowanie 

zastosowanie dwóch równolegle ułożonych węży iniekcyjnych. Aby odcinków węży nie jest wskazane. Węże należy łączyć na zakład, a ich 

skutecznie zapobiec przesunięciu węża podczas betonowania, należy równoległe odcinki oddalić od siebie o minimum 5 cm. Przyjęcie 

przymocować go do podłoża przy pomocy uchwytów mocujących, minimalnych otulin powinno być poprzedzone analizą wytrzymałościową 

rozmieszczonych co ok. 25 cm (ok. 4 – 5 uchwytów montażowych na mb). betonu i stali zbrojeniowej.

Długość pojedynczego odcinka nie powinna przekroczyć 10 ÷ 12 mb. 

Łuk (promień) gięcia nie może być mniejszy niż 20 cm

MATERIAŁ INIEKCYJNY

MONTAŻ

oplot z taśmy
samoprzylepnej 
lub termokurczliwej

15cm

WYKONANIE NIEZALECANE

WYKONANIE PRAWIDŁOWE

WYKONANIE 
PRAWIDŁOWE

WYKONANIE
NIEPRAWIDŁOWE

R≥20 cm

min. 7cm min. 7
cm

WYKONANIE
PRAWIDŁOWE

WYKONANIE
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Zgodnie z ustawą o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2014 r. iniekcyjne nie mieszczą się w definicji wyrobów budowlanych i aprobaty 

z późn. zm. (Dz. U. Nr 92/2004, poz 881, Dz. U. Nr 114/2010, poz 760) węże techniczne dla węży nie są udzielane.

APROBATY TECHNICZNE I CERTYFIKATY

Kalamitka służy do odpowiedniego połączenia węża iniekcyjnego z urządzeniem wytwarzającym ciśnienie 

i wtłaczającym materiał iniekcyjny.

KALAMITKA                  
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Końcówka iniekcyjna, tzw. paker, służy do wykonywania napraw i tamowania wycieków wody z rys 
i przerw roboczych poprzez wykonanie iniekcji punktowej. W wywiercone otwory w pobliżu nieszczelnego 

miejsca, należy osadzić paker i wtłoczyć materiał iniekcyjny przez podłączenie pompy do kalamitki. 

W wyjątkowych sytuacjach (zabetonowanie wlotów węża iniekcyjnego) końcówki iniekcyjne wykorzystywane są, 
aby przetransportować materiał iniekcyjny do węża iniekcyjnego poprzez przewiercenie jego profilu.

System iniekcji punktowej

Symbol Opakowanie 
[szt./karton]

Jednostka
sprzedaży

Jednostka
miary

Masa jednostki 
miary [kg]

Nr art.

Końcówka iniekcyjna D8 L=75 mm 100 1 szt. szt. 0,0156 SU-SI-IP-0-01985

Końcówka iniekcyjna D8 L=100 mm 100 1 szt. szt. 0,0327 SU-SI-IP-0-07985

Końcówka iniekcyjna D8 L=125 mm 200 1 szt. szt. 0,0498 SU-SI-IP-0-01983

Końcówka iniekcyjna D10 L=110 mm 100 1 szt. szt. 0,0425 SU-SI-IP-0-01984

Końcówka iniekcyjna D13 L=100 mm 100 1 szt. szt. 0,0525 SU-SI-IP-0-07986

Końcówka iniekcyjna D13 L=115 mm 100 1 szt. szt. 0,0650 SU-SI-IP-0-08096

Szybkozłączka na kalamitkę D7 mm 1 1 szt. szt. 0,0300 SU-SI-IP-0-07942

KOŃCÓWKA INIEKCYJNA
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Łuk (promień) gięcia nie może być mniejszy niż 20 cm

MATERIAŁ INIEKCYJNY

MONTAŻ

oplot z taśmy
samoprzylepnej 
lub termokurczliwej

15cm

WYKONANIE NIEZALECANE

WYKONANIE PRAWIDŁOWE
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PRAWIDŁOWE
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Zgodnie z ustawą o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2014 r. iniekcyjne nie mieszczą się w definicji wyrobów budowlanych i aprobaty 

z późn. zm. (Dz. U. Nr 92/2004, poz 881, Dz. U. Nr 114/2010, poz 760) węże techniczne dla węży nie są udzielane.

APROBATY TECHNICZNE I CERTYFIKATY

Kalamitka służy do odpowiedniego połączenia węża iniekcyjnego z urządzeniem wytwarzającym ciśnienie 

i wtłaczającym materiał iniekcyjny.

KALAMITKA                  



Prace iniekcyjne zamontowanych odcinków węży P-100 należy rozpocząć wartość powinna stabilizować się w jak najniższym zakresie 

nie wcześniej niż po zakończeniu procesów reologicznych betonu umożliwiającym transport stosowanego materiału. Prace należy 

w momencie obciążenia styków 80% masy własnej konstrukcji. prowadzić w temperaturze powyżej +5°C. 

W przeciwnym wypadku wysokie ciśnienie, konieczne przy wprowadzaniu Należy bezwzględnie zapoznać się ze specyfikacją i zaleceniami 

materiału iniekcyjnego, mogłoby uszkodzić konstrukcję powodując jej producenta materiału. 

zarysowanie. Iniekcje należy prowadzić przy stałym ciśnieniu, którego 

INIEKTOWANIE ZABETONOWANYCH WĘŻY

Systemy uszczelniające cz. 2

SYSTEM INIEKCYJNY P-100
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2.  Ułożenie węża w osi uszczelnianego styku.

MONTAŻ

1. Zabetonowany i rozszalowany pierwszy element konstrukcji.

3. Montaż 

w rozstawie co ok. 25 cm.
węża iniekcyjnego przy pomocy uchwytów montażowych 4. Połączenie wężyków ciśnieniowych z końcówkami węży przy użyciu 

łączników QUICKY. 

6. 

do nich węży iniekcyjnych.

Przymocowanie końcówek PVC do szalunku oraz doprowadzenie 6a. Usunięcie zawleczki oraz wkręcenie kalamitki . 

Wykonanie iniekcji po dociążeniu styków ok. 80% masy własnej 
konstrukcji. 

z końcówki PVC

zalecanemin 15cm

m
in

 1
5
cm

A

A

B

B

A- Końcówka iniekcyjna PVC z wkręcona kalamitką

B- Końcówka iniekcyjna PVC z korkiem zabezpieczającym

5. 
wężyków ciśnieniowych.

Założenie puszek montażowych oraz doprowadzenie do nich 5a. Betonowanie elementu konstrukcji. W o 

dociążeniu styków ok. 80% masy własnej konstrukcji.
ykonanie iniekcji p

oplot z taśmy
samoprzylepnej

łącznik QUICK

styropian

1. Ułożenie i przytwierdzenie węży iniekcyjnych wzdłuż styku.

3a. 
szczelinowej.

Wypuszczenie wężyków ciśnieniowych ponad zamek ściany 

2. Założenie łącznika QUICKY i wężyków ciśnieniowych.

max. 10 - 12m

wąż iniekcyjny P100

wąż ciśnieniowy

3b. 
do niej końcówek wężyków ciśnieniowych.

Wykonanie wkładki styropianowej w płycie dennej i doprowadzenie 

MONTAŻ W ZAMKU ŚCIANY SZCZELINOWEJ                
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WYBRANE REALIZACJE

OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW CZAJKA W WARSZAWIE

Dostawa i montaż węży iniekcyjnych P-100.

Generalny wykonawca: 

Warbud (lider), Krüger A/S, WTE Wassertechnik GmbH, Veolia Water System, OTV

SZPITAL PEDIATRYCZNY WUM W WARSZAWIE

Dostawa i montaż węży iniekcyjnych P-100 

Generalny wykonawca: 

Warbud, Quamak, Sekom, Imtech

PARK WODNY W KOSZALINIE

Dostawa i montaż węży iniekcyjnych P-100.

Generalny wykonawca: 

Warbud S.A.

GALERIA ZAMEK W LUBLINIE

Dostawa i montaż węży iniekcyjnych P-100.

Generalny wykonawca: 

Warbud  S.A.

GALERIA
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Blachy uszczelniające BETOFLEX stosowane są do uszczelniania przerw Stabilizację blach uszczelniających w konstrukcji zapewniają klamry 

roboczych w konstrukcjach betonowych i żelbetowych, stale lub okresowo montażowe BETOFLEX, dowiązywane drutem wiązałkowym do zbrojenia. 

narażonych na działanie wody lub cieczy technologicznych. Nowatorska Odpowiednio przymocowane klamry zapobiegają zmianie położenia 

metoda wulkanizowania materiału pęczniejącego gwarantuje trwałe blachy w trakcie prowadzenia prac ciesielskich, zbrojarskich i podczas 

połączenie ocynkowanej blachy stalowej z materiałem pęczniejącym. betonowania. Stosując szyny montażowe do łączenia mechanicznego 

Blachy uszczelniające BETOFLEX dostarczane są w odcinkach 25 mb, co odcinków blachy.mamy pewność zachowania pełnej szczelności całego 

umożliwia szybki i sprawny montaż. systemu.

  System BETOFLEX

Symbol Opakowanie
Jednostka
sprzedaży

Jednostka
miary

Masa jednostki 
miary [kg] Nr art.

Blacha uszczelniająca BETOFLEX L=25m 25 mb/karton 25 mb mb 1,10 SU-BU-BF-1-07915

Szyna montażowa  BETOFLEX 1 szt. 1 szt. szt. 0, 25 SU-BU-BF-1-07916

Klamra montażowa  BETOFLEX 50 szt. 1 szt. szt. 0,10 SU-BU-BF-1-07917

Siatka BESTAL 150/2 1,42 m 1,42 m m 1,13 AS-TR-PR-0-02020

25000

1
3
7

2
0

5

Materiał pęczniejący

Blacha uszczelniająca BETOFLEX              

Szyna montażowa

Klamra montażowa

Blacha uszczelniająca 

BETOFLEX

Szyna 

montażowa

~100 mm

A

B

A
B

Ciśnienie 
pęcznienia

Schemat uszczelnienia przerwy roboczej w betonowaniu zabezpieczonej 

blachą BETOFLEX.

Schemat wykonania łączenia dwóch odcinków blachy BETOFLEX przy 

pomocy szyny montażowej.

Materiał pęczniejący

Konstrukcja dociskowa

INFORMACJE OGÓLNE

Systemy uszczelniające cz. 2
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Parametry geometryczne i fizyko-chemiczne blachy uszczelniającej BETOFLEX

Właściwości Jednostka Wymagania

Wygląd zewnętrzny Blacha ocynkowana. Ciemnozielona masa 
bentonitowa. Bez uszkodzeń mechanicznych.

Grubość blachy mm 0,75 ÷ 0,80 ± 5% 

Grubość powłoki antykorozyjnej blachy μm ≥ 10 

Grubość warstwy masy bentonitowej mm ≥ 4 

Edometryczny wskaźnik pęcznienia bentonitu % ≥ 60

Okres pęcznienia bentonitu do uzyskania maksymalnej masy doba 5-14

Początkowy okres pęcznienia doba 1-2

Ciśnienie pęcznienia masy bentonitowej kPa   ≥ 600

Pęcznienie swobodne masy bentonitowej, określone 

przyrostem masy:

 

pH=7

%

  ≥ 400 

pH=12,5 ≥ 17

pH=4,5 ≥230

klamra montażowa

blacha uszczelniająca BETOFLEX

Zastosowanie blachy uszczelniającej BETOFLEX zapewnia szczelność System blach uszczelniających BETOFLEX należy stosować jako 

przerwy roboczej przy stale działającym ciśnieniu wody i cieczy technologi- wodoszczelne zabezpieczenie przerw roboczych na styku:

cznych oraz przy wielokrotnym działaniu wody i jej sezonowym zaniku do 

0,28 MPa (wartość ustalona ze współczynnikiem bezpieczeństwa 2,5) .  płyty fundamentowej ze ścianą (styk płyta-ściana),

Dzięki dużej odporności chemicznej, blachy BETOFLEX mogą być  płyty dennej ze ścianą zbiornika,

stosowane w oczyszczalniach ścieków, kanałach i zbiornikach przeznac-  kolejno betonowanych odcinków ściany fundamentowej / zbiornika 

zonych na składowanie cieczy technologicznych, w halach produkcyjnych zarówno w pionie, jak i poziomie (styk ściana-ściana),

przemysłu ciężkiego, chemicznego oraz w branży energetycznej.  betonowania sąsiednich działek płyty fundamentowej (styk płyta-płyta).

Blachy uszczelniające BETOFLEX mogą być stosowane w zbiornikach na 

wodę pitną, a ich bezpieczeństwo w kontakcie z cieczą potwierdza 

uzyskany Atest Higieniczny. 

n

n

n

n

ZASTOSOWANIE              
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APROBATY TECHNICZNE I CERTYFIKATY

Aprobata Techniczna 
wydana przez Instytut Techniki Budowlanej 
w Warszawie 

nr AT-15-8928/2012 Atest higieniczny Nr HK/W/1020/01/2011 
wydany przez Narodowy Instytut Zdrowia 
Publicznego

Blachy uszczelniające BETOFLEX dostarczane Blachy uszczelniające BETOFLEX należy Blachy uszczelniające BETOFLEX należy 

są w kartonowych opakowaniach. Opakowanie przechowywać w oryginalnych opakowaniach, zabezpieczyć na czas transportu przed 

zawiera blachę uszczelniającą BETOFLEX (rolka) w pomieszczeniach suchych w temp. od 0°C do uszkodzeniami mechanicznymi oraz wpływem 

wraz z klamrami montażowymi. 30°C, z dala od urządzeń grzewczych. Chronić niekorzystnych warunków atmosferycznych.

przed bezpośrednim działaniem promieniowania 

słonecznego (UV).

OPAKOWANIE:                                         PRZECHOWYWANIE:                               TRANSPORT:                
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APROBATY TECHNICZNE I CERTYFIKATY

Aprobata Techniczna 
wydana przez Instytut Techniki Budowlanej 
w Warszawie 

nr AT-15-8928/2012 Atest higieniczny Nr HK/W/1020/01/2011 
wydany przez Narodowy Instytut Zdrowia 
Publicznego

Blachy uszczelniające BETOFLEX dostarczane Blachy uszczelniające BETOFLEX należy Blachy uszczelniające BETOFLEX należy 

są w kartonowych opakowaniach. Opakowanie przechowywać w oryginalnych opakowaniach, zabezpieczyć na czas transportu przed 

zawiera blachę uszczelniającą BETOFLEX (rolka) w pomieszczeniach suchych w temp. od 0°C do uszkodzeniami mechanicznymi oraz wpływem 

wraz z klamrami montażowymi. 30°C, z dala od urządzeń grzewczych. Chronić niekorzystnych warunków atmosferycznych.

przed bezpośrednim działaniem promieniowania 

słonecznego (UV).

OPAKOWANIE:                                         PRZECHOWYWANIE:                               TRANSPORT:                
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Łączenie blachy uszczelniającej z wewnętrzną taśmą uszczelniającą do 

przerw roboczych i dylatacyjnych Besaplast przy pomocy szyny montażowej.

Schemat rozstawu klamer montażowych na poziomych i pionowych przerwach roboczych.

Osadzenie rury do rys wymuszonych Besaflex typ S na blasze uszczelnia-

jącej BETOFLEX.

Blachę uszczelniającą BETOFLEX montujemy w osi ściany przed Klamry należy dowiązać do siatki górnego zbrojenia płyty drutem 

betonowaniem. Minimalna głębokość osadzenia blachy  wiązałkowym. Poszczególne odcinki łączone są na zakład 30 mm 

w pierwszym etapie betonowania wynosi 4 cm. Jeżeli projekt nie (minimum) z wykorzystaniem systemowej szyny montażowej.  

przewiduje takiego otulenia górnego zbrojenia płyty, należy wykonać W przypadku uszczelniania przerw roboczych o nieliniowym kształcie 

dodatkowy próg (zamek) w płycie betonowej, pozwalający na minimalną (zaokrąglenia konstrukcji oraz naroża) blachę wystarczy wygiąć nadając 

głębokość betonowania. Prawidłowe osadzenie blachy gwarantują jej odpowiedni kształt.

klamry montażowe. Zaleca się stosowanie min. 2 klamer na 1 mb blachy. 

1. Rozwinięcie i rozprostowanie blachy BETOFLEX.

3. Osadzenie klamer montażowych.

5. Łączenie kolejnych odcinków blach przy pomocy szyny montażowej.

4. W narożach blachę BETOFLEX należy zagiąć, nadając jej odpowie-
dni kształt.

2. Montaż blachy w osi ściany. Minimalna głębokość osadzenia blachy 
w betonie w pierwszym etapie betonowania wynosi 4 cm.

6. Betonowanie kolejnych elementów konstrukcji.
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WYBRANE REALIZACJE

OSIEDLE AVIA W KRAKOWIE

Dostawa blachy uszczelniającej Betoflex

Generalny wykonawca: 

Budimex

CENTRUM WYSTAWIENNICZO-KONGRESOWE W JASIONCE

Dostawa i montaż blachy uszczelniającej Betoflex

Generalny wykonawca: 

Konsorcjum: BEST Construction Sp. z o.o. i KARPAT-BUD Sp. z o.o.

BUDYNEK WIELORODZINNY W KOŃSKICH

Dostawa i montaż blachy uszczelniającej Betoflex

Generalny wykonawca: 

Warbud (lider), Krüger A/S, WTE Wassertechnik GmbH, Veolia Water System, OTV
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FORBENT TYP S

Ciśnienie pęcznienia

gwóźdź / kołek 
szybkiego montażu siatka stalowa/

listwa montażowa

taśma Forbent

FORBENT typ S oraz FORBENT typ G to taśmy pęczniejące pod wpływem Niedopuszczalne jest stosowanie taśm pęczniejących w szczelinie 

wilgoci oraz wody będącej pod ciśnieniem. Wielkość i szerokość dylatacyjnej.  Chroniony element powinien być wykonany 

pęcznienia w dużym stopniu zależy od ciśnienia hydrostatycznego, z betonu o odpowiedniej wytrzymałości na ściskanie, ponieważ pod 

charakteru pH cieczy oraz czasu jej działania na taśmę. Prawidłowo wpływem wilgoci zarówno FORBENT typ S jaki i FORBENT typ G wytwarza 

zabetonowana taśma FORBENT poprzez zwiększenie objętości uszczelnia wysokie ciśnienie pęcznienia sięgające w warunkach laboratoryjnych 

przerwę roboczą przed dalszą penetracją cieczy. Aby mogło powstać odpowiednio ok. 2,30 MPa i 1,30 MPa ciśnienia pęcznienia w stanie 

ciśnienie pęcznienia przeciwdziałające naporowi cieczy, a taśma mogła swobodnym.

spełnić swoją funkcję, musi ona być całkowicie otoczona betonem. 

System FORBENT

Symbol h [mm] a [mm] L [m] Opakowanie
Jednostka 
sprzedaży

Jednostka 
miary

Masa jednostki 
miary [kg]

Nr art.

Taśma pęczniejąca FORBENT typ S 18x23 mm 18 23 5,00 40 mb/karton 5 mb mb 0,68 SU-TP-FX-0-02005

Taśma pęczniejąca FORBENT typ G 5x20 mm 5 20 15,00 150 mb/karton 15 mb mb 0,14 SU-TP-FX-0-02004

Taśma pęczniejąca FORBENT typ G 10x20 mm 10 20 10,00 80 mb/karton 10 mb mb 0,27 SU-TP-FX-0-02003

Listwa montażowa - - 1,00 40 szt./wiązka 40 mb mb 0,23 SU-TP-FX-0-02001

Uchwyt montażowy - - - 500 szt./worek 500 szt. szt. 0,01 SU-TP-FX-1-00486

Siatka stalowa L=1,25 - - 1,25 40 szt./wiązka 50 mb mb. 0,12 SU-TP-FX-1-00468
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Taśma uszczelniająca FORBENT typ S 18x23 mm wykonana jest na bazie naturalnego bentonitu 

sodowego, kauczuku oraz dodatków uszlachetniających. Prawidłowo zabetonowana, poprzez 

zwiększenie objętości, wypełnia ubytki oraz szczeliny w betonie, skutecznie uszczelnia przerwy robocze 

przed penetracją cieczy znajdujących się pod ciśnieniem do 20 mH O. Jej elastyczność gwarantuje łatwy 2

montaż, a nie duże wymiary ułatwiają składowanie i transport. 

Budowa siatki zapewnia równomierny docisk taśmy do 

elementu betonowego. Perforowana powierzchnia 

ułatwia mocowanie gwoździami do betonu.

 

Budowa listwy montażowej zapewnia równomierny 

docisk taśmy pęczniejącej do powierzchni montażu. 
Wykonane otwory w górnej płaszczyźnie listwy 

umożliwiają pęcznienie taśmy w każdym kierunku 
i montaż taśmy.
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Schemat działania taśmy pęczniejącej FORBENT. Schemat montażu taśmy pęczniejącej FORBENT.

TAŚMA PĘCZNIEJĄCA FORBENT TYP S

Taśma uszczelniająca FORBENT  typ G o wymiarach 5x20 mm lub 10x20 mm wykonana jest 

z termoplastycznego elastomeru. Prawidłowo zabetonowana, poprzez zwiększenie objętości wypełnia 

ubytki oraz szczeliny w betonie, skutecznie uszczelnia przerwy robocze przed penetracją cieczy 

znajdujących się pod ciśnieniem do 40 mH O. Jej elastyczność gwarantuje łatwy montaż, a nie duże 2

wymiary ułatwiają składowanie i transport. 

INFORMACJE OGÓLNE

TAŚMA PĘCZNIEJĄCA FORBENT TYP G

SIATKA STALOWA

LISTWA MONTAŻOWA
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TAŚMA PĘCZNIEJĄCA FORBENT

Odpowiednio wyprofilowane uchwyty montażowe zapewniają ścisłe przyleganie taśmy pęczniejącej 

do podłoża. Dodatkowo wykonany otwór ułatwia montaż przy pomocy gwoździ do betonu lub kołków 
szybkiego montażu.

UCHWYT MONTAŻOWY

FORBENT TYP G



FORBENT TYP S

Ciśnienie pęcznienia

gwóźdź / kołek 
szybkiego montażu siatka stalowa/

listwa montażowa

taśma Forbent

FORBENT typ S oraz FORBENT typ G to taśmy pęczniejące pod wpływem Niedopuszczalne jest stosowanie taśm pęczniejących w szczelinie 

wilgoci oraz wody będącej pod ciśnieniem. Wielkość i szerokość dylatacyjnej.  Chroniony element powinien być wykonany 

pęcznienia w dużym stopniu zależy od ciśnienia hydrostatycznego, z betonu o odpowiedniej wytrzymałości na ściskanie, ponieważ pod 

charakteru pH cieczy oraz czasu jej działania na taśmę. Prawidłowo wpływem wilgoci zarówno FORBENT typ S jaki i FORBENT typ G wytwarza 

zabetonowana taśma FORBENT poprzez zwiększenie objętości uszczelnia wysokie ciśnienie pęcznienia sięgające w warunkach laboratoryjnych 

przerwę roboczą przed dalszą penetracją cieczy. Aby mogło powstać odpowiednio ok. 2,30 MPa i 1,30 MPa ciśnienia pęcznienia w stanie 

ciśnienie pęcznienia przeciwdziałające naporowi cieczy, a taśma mogła swobodnym.

spełnić swoją funkcję, musi ona być całkowicie otoczona betonem. 

System FORBENT

Symbol h [mm] a [mm] L [m] Opakowanie
Jednostka 
sprzedaży

Jednostka 
miary

Masa jednostki 
miary [kg]

Nr art.

Taśma pęczniejąca FORBENT typ S 18x23 mm 18 23 5,00 40 mb/karton 5 mb mb 0,68 SU-TP-FX-0-02005

Taśma pęczniejąca FORBENT typ G 5x20 mm 5 20 15,00 150 mb/karton 15 mb mb 0,14 SU-TP-FX-0-02004

Taśma pęczniejąca FORBENT typ G 10x20 mm 10 20 10,00 80 mb/karton 10 mb mb 0,27 SU-TP-FX-0-02003

Listwa montażowa - - 1,00 40 szt./wiązka 40 mb mb 0,23 SU-TP-FX-0-02001

Uchwyt montażowy - - - 500 szt./worek 500 szt. szt. 0,01 SU-TP-FX-1-00486

Siatka stalowa L=1,25 - - 1,25 40 szt./wiązka 50 mb mb. 0,12 SU-TP-FX-1-00468

l

a

h

a

b

2
0

1
5

Taśma uszczelniająca FORBENT typ S 18x23 mm wykonana jest na bazie naturalnego bentonitu 

sodowego, kauczuku oraz dodatków uszlachetniających. Prawidłowo zabetonowana, poprzez 

zwiększenie objętości, wypełnia ubytki oraz szczeliny w betonie, skutecznie uszczelnia przerwy robocze 

przed penetracją cieczy znajdujących się pod ciśnieniem do 20 mH O. Jej elastyczność gwarantuje łatwy 2

montaż, a nie duże wymiary ułatwiają składowanie i transport. 

Budowa siatki zapewnia równomierny docisk taśmy do 

elementu betonowego. Perforowana powierzchnia 

ułatwia mocowanie gwoździami do betonu.

 

Budowa listwy montażowej zapewnia równomierny 

docisk taśmy pęczniejącej do powierzchni montażu. 
Wykonane otwory w górnej płaszczyźnie listwy 

umożliwiają pęcznienie taśmy w każdym kierunku 
i montaż taśmy.

l

a

h

A

A

B
B

Schemat działania taśmy pęczniejącej FORBENT. Schemat montażu taśmy pęczniejącej FORBENT.

TAŚMA PĘCZNIEJĄCA FORBENT TYP S
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TAŚMA PĘCZNIEJĄCA FORBENT

Odpowiednio wyprofilowane uchwyty montażowe zapewniają ścisłe przyleganie taśmy pęczniejącej 

do podłoża. Dodatkowo wykonany otwór ułatwia montaż przy pomocy gwoździ do betonu lub kołków 
szybkiego montażu.

UCHWYT MONTAŻOWY

FORBENT TYP G



Taśmy pęczniejące FORBENT typ S oraz FORBENT typ G przeznaczone są podziemnych. System taśm pęczniejących FORBENT można stosować 

do wykonywania uszczelnień poziomych i pionowych przerw roboczych jako zabezpieczenie przejść przepustów rurowych instalacyjnych przez 

w betonowaniu elementów, narażonych na działanie wilgoci oraz wód płyty i ściany. Taśmy pęczniejące stanowią również zabezpieczenie słupów 

gruntowych będących pod ciśnieniem hydrostatycznym do 20 m słupa tymczasowych wykonanych z profili walcowanych przechodzących przez 

wody. Mogą być stosowane w celu ochrony połączeń budynków płyty fundamentowe oraz wszelkich styków betonu z elementami 

istniejących z nowoprojektowanymi. Taśmy FORBENT znajdują stalowymi lub konstrukcji zespolonych. Taśmy FORBENT znalazły 

zastosowanie jako uszczelnienie przerw roboczych w betonowaniu zastosowanie w zbiornikach na wodę pitną, a ich bezpieczeństwo 

obiektów inżynierskich, budynków znajdujących się poniżej poziomu wód potwierdza Atest Higieniczny.

gruntowych oraz narażonych na okresowe zmiany wysokości cieków 

Właściwość Jednostka

Wymagania

FORBENT typ S FORBENT typ G

Wygląd zewnętrzny - barwa biała, jasnobeżowa lub beżowa barwa szara, czarna lub grafitowa

Wymiary

grubość
mm

18,0 ±10% 5,0 (10,0) ±10%

szerokość 23,0 ±10% 20,0 ±10%

długość m 5 5

Wskaźnik pęcznienia % ≥ 200 ≥ 500

Czas pęcznienia (do uzyskania maksymalnej 

masy)

doba 7 ± 2 8 ± 2 dla taśmy o wymiarach 20x5 mm, 

16 ± 2 dla taśmy o wymiarach 20x10 mm

Wodoszczelność MPa
brak przecieków przy ciśnieniu 

co najmniej 0,2
brak przecieków przy ciśnieniu co 

najmniej 0,4

Wodoszczelność po suszeniu i ponownym 
poddaniu działniu wody

MPa
brak przecieków przy ciśnieniu

 co najmniej 0,2
brak przecieków przy ciśnieniu co 

najmniej 0,4

n n

n n

 W przypadku podciekania wody na uszczelnianym styku, należy  Przy wykonywaniu klejenia taśm pęczniejących FORBENT na rurach lub 

odczekać, aż proces pęcznienia profilu dobiegnie końca (czas elementach stalowych o obwodzie zamkniętym, taśmę można dowiązać 

pęcznienia zależy od typu taśmy). dodatkowo do rury przy pomocy drutu wiązałkowego.

 Przy stosowaniu taśm pęczniejących w środowisku wykazującym silnie  W warunkach występowania ciśnienia hydrostatycznego szerokość 

agresywne właściwości chemiczne, należy przeprowadzić próbę szczeliny w elementach uszczelnianych taśmą pęczniejącą FORBENT 

pęcznienia taśmy w wodzie pobranej z gruntu lub cieczy nie powinna być większa niż 0,5 mm. 

technologicznej.

ZASTOSOWANIE

WSKAZÓWKI MONTAŻOWE
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Przed montażem należy z przerwy roboczej usunąć w szczelinie miejscu zmiany kształtu podłoża. Ciągłe mocowanie przy użyciu siatek 

nieczystości, stopić kawałki lodu, stojącą wodę i zaprawę cementową. i listew montażowych zapewnia lepsze jej przyleganie do podłoża. Taśmę 

Podłoże betonowe musi mieć suchą powierzchnię. Na szczelność pęczniejącą z założonym elementem dociskowym należy przybić 

chronionej przerwy wpływa jakość wykonanego elementu betonowego. Nie gwoździami w maksymalnym rozstawie 250 mm. 

powinien posiadać on żadnych wad, raków oraz pęknięć. Podczas montażu Na elementach metalowych, rurach oraz w miejscach gdzie gęsta siatka 

należy umieścić taśmę w osi przyszłego złącza, dopasowując jej przebieg zbrojenia umożliwia mocowanie mechaniczne, taśmę można montować 

do kształtu elementu. Wymagane otulenie taśmy FORBENT betonem przy pomocy kleju. Niezwykle ważne jest zachowanie ciągłości 

wynosi minimum 70 mm (pomiędzy krawędzią taśmy, a licem betonu). Przy pęczniejących taśm uszczelniających. Łączenie kolejnych odcinków, 

zabezpieczeniu przerw roboczych w elementach o znacznej grubości należy wykonać z zakładem bocznym na długości 50÷100mm. 

(powyżej 30 cm) zaleca się układanie taśmy pęczniejącej w odległości Taśmy pęczniejące powinny być montowane w możliwie jak najkrótszym 

ok. 1/3 grubości elementu od strony napływu wody. Po prawidłowym czasie przed betonowaniem. Po ułożeniu, należy chronić ją przed 

rozłożeniu taśmy wzdłuż uszczelnianej przerwy, należy trwale warunkami atmosferycznymi (wilgocią, opadami deszczu, śniegu, a także 

przymocować ją do podłoża, zabezpieczając tym samym przed długotrwałym nasłonecznieniem). Taśm, które zaczęły już pęcznieć nie 

przesunięciem podczas betonowania. W tym celu zaleca się zastosowanie należy montować. Jeżeli pęcznienie rozpoczęło się po montażu, należy 

siatek stalowych, listew montażowych, przybicia do betonu wymienić lub zabezpieczyć dodatkowo styk kolejną taśmą FORBENT lub 

gwoździami, uchwytami montażowymi lub wykorzystując odpowiednie wężem iniekcyjnym P-100 (jeżeli pozwala na to szerokość zabezpieczanego 

kleje. elementu). 

Na stykach 

wykuwanych lub groszkowanych, taśmę należy mocować  w każdym 

punktowego 

W przypadku mocowania punktowego uchwytów montażowych 

maksymalny rozstaw gwoździami powinien wynosić 150 mm. 

MONTAŻ

1. 
przerwy poziomej lub pionowej przy pomocy listwy/siatki lub 
uchwytów montażowych.

Rozłożenie i mocowanie do podłoża taśmy wzdłuż chronionej 2. Betonowanie konstrukcji.

APROBATY TECHNICZNE I CERTYFIKATY

Aprobata Techniczna N

wydana przez Instytut Techniki Budowlanej 
w Warszawie 

r AT-15-9475/2015 Atest higieniczny Nr HK/W/0094/01/2015 

wydany przez Narodowy Instytut Zdrowia 
Publicznego

Łączenie na zakład dwóch odcinków taśm

min. 70mmmin. 70mm
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Uszczelnienie styku płyty i ściany fundamentowej Uszczelnienie zamka ściany szczelinowej z płytą 

fundamentową

Taśmy pęczniejące FORBENT są dostarczane Taśmy pęczniejące FORBENT należy przecho- Taśmy pęczniejące FORBENT podczas 

w opakowaniach kartonowych w postaci wywać w or yginalnych opakowaniach transportu należy zabezpieczyć przed uszkodze-

zrolowanych kręgów. producenta, w pomieszczeniach suchych, niami mechanicznymi, wilgocią oraz wpływem 

przewiewnych, z dala od urządzeń grzewczych czynników atmosferycznych, w szczególności 

w sposób zapewniający bezpieczeństwo opadami deszczu. Przewozić w oryginalnych 

składowania i niezmienność właściwości opakowaniach producenta.

technicznych wyrobu.

OPAKOWANIE:                                         PRZECHOWYWANIE:                               TRANSPORT:                



Taśmy pęczniejące FORBENT typ S oraz FORBENT typ G przeznaczone są podziemnych. System taśm pęczniejących FORBENT można stosować 

do wykonywania uszczelnień poziomych i pionowych przerw roboczych jako zabezpieczenie przejść przepustów rurowych instalacyjnych przez 

w betonowaniu elementów, narażonych na działanie wilgoci oraz wód płyty i ściany. Taśmy pęczniejące stanowią również zabezpieczenie słupów 

gruntowych będących pod ciśnieniem hydrostatycznym do 20 m słupa tymczasowych wykonanych z profili walcowanych przechodzących przez 

wody. Mogą być stosowane w celu ochrony połączeń budynków płyty fundamentowe oraz wszelkich styków betonu z elementami 

istniejących z nowoprojektowanymi. Taśmy FORBENT znajdują stalowymi lub konstrukcji zespolonych. Taśmy FORBENT znalazły 

zastosowanie jako uszczelnienie przerw roboczych w betonowaniu zastosowanie w zbiornikach na wodę pitną, a ich bezpieczeństwo 

obiektów inżynierskich, budynków znajdujących się poniżej poziomu wód potwierdza Atest Higieniczny.

gruntowych oraz narażonych na okresowe zmiany wysokości cieków 

Właściwość Jednostka

Wymagania

FORBENT typ S FORBENT typ G

Wygląd zewnętrzny - barwa biała, jasnobeżowa lub beżowa barwa szara, czarna lub grafitowa

Wymiary

grubość
mm

18,0 ±10% 5,0 (10,0) ±10%

szerokość 23,0 ±10% 20,0 ±10%

długość m 5 5

Wskaźnik pęcznienia % ≥ 200 ≥ 500

Czas pęcznienia (do uzyskania maksymalnej 

masy)

doba 7 ± 2 8 ± 2 dla taśmy o wymiarach 20x5 mm, 

16 ± 2 dla taśmy o wymiarach 20x10 mm

Wodoszczelność MPa
brak przecieków przy ciśnieniu 

co najmniej 0,2
brak przecieków przy ciśnieniu co 

najmniej 0,4

Wodoszczelność po suszeniu i ponownym 
poddaniu działniu wody

MPa
brak przecieków przy ciśnieniu

 co najmniej 0,2
brak przecieków przy ciśnieniu co 

najmniej 0,4

n n

n n

 W przypadku podciekania wody na uszczelnianym styku, należy  Przy wykonywaniu klejenia taśm pęczniejących FORBENT na rurach lub 

odczekać, aż proces pęcznienia profilu dobiegnie końca (czas elementach stalowych o obwodzie zamkniętym, taśmę można dowiązać 

pęcznienia zależy od typu taśmy). dodatkowo do rury przy pomocy drutu wiązałkowego.

 Przy stosowaniu taśm pęczniejących w środowisku wykazującym silnie  W warunkach występowania ciśnienia hydrostatycznego szerokość 

agresywne właściwości chemiczne, należy przeprowadzić próbę szczeliny w elementach uszczelnianych taśmą pęczniejącą FORBENT 

pęcznienia taśmy w wodzie pobranej z gruntu lub cieczy nie powinna być większa niż 0,5 mm. 

technologicznej.

ZASTOSOWANIE

WSKAZÓWKI MONTAŻOWE
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REALIZACJE

MUZEUM II WOJNY ŚWIATOWEJ W GDAŃSKU

Dostawa i montaż taśmy pęczniejącej FORBENT typ S

Generalny wykonawca: 

Warbud, Hochtief

PARK WODNY W KOSZALINIE

Dostawa i montaż taśmy pęczniejącej FORBENT typ S

Generalny wykonawca: 

Warbud S.A.

BUDYNEK BIUROWO-USŁUGOWY W KRAKOWIE

Dostawa i montaż taśmy pęczniejącej FORBENT typ S

Generalny wykonawca: 

MIX Jasnogórska 9 sp. z o.o.

GALERIA ZAMEK W LUBLINIE

Dostawa i montaż taśmy pęczniejącej FORBENT typ S

Generalny wykonawca:

Warbud S.A.

GALERIA
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BENTONITOWO-HALOIZYTOWA

BENTIZOL HB
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MINERALNA MATA 
BENTONITOWO-HALOIZYTOWA

BENTIZOL HB



BENTIZOL HB to mineralna bentonitowo-haloizytowa geomata stosowana 

jako aktywna przeciwwodna izolacja podziemnych części budowli. 

Warstwa uszczelniająca pod wpływem wody pęcznieje tworząc spójną 

i jednorodną barierę hydroizolacyjną.

A

A BB

INFORMACJE OGÓLNE

Systemy uszczelniające cz. 2

MINERALNA MATA BENTONITOWO-HALOIZYTOWA BENTIZOL HB 
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OPIS PRODUKTU

BUDOWA, MATERIAŁ WYPEŁNIAJĄCY MATĘ

Materiałem uszczelniającym, a zarazem wypełniającym geomatę 

BENTIZOL HB jest mieszanka haloizytowo-bentonitowa.

Wypełnienie jest umieszczone między warstwą geotkaniny i geowłókniny 

wykonanej z wysokowytrzymałych włókien polipropylenowych 

połączonych ze sobą w technologii igłowania. Mocne igłowanie maty 

zabezpiecza materiał wypełniający przed przesypywaniem się. BENTIZOL 

HB może być więc stosowany zarówno na powierzchniach poziomych, jak 

i pionowych (ścianach).

W przeciwieństwie do geomat wypełnionych samym bentonitem, maty 

BENTIZOL HB wykorzystują dwuwarstwową budowę płytek haloizytowych 

uzyskując warstwę uszczelniającą o właściwościach nieco lepszych pod 

względem szczelności i odporności na działanie cieczy z otoczenia od 

tradycyjnych uszczelnień bentonitowych. Mieszanka haloizytowo-

bentonitowa jest szeroko stosowana do produkcji geomat  

uszczelniających części podziemne, fundamenty budynków oraz 

w budownictwie wodno-inżynieryjnym (np. doszczelnianie wałów, izolacji 

zbiorników wodnych). 

Doskonale nadaje się tam, gdzie trudno przewidzieć charakter i skład 

oddziaływujących na nią cieczy, np. na składowiskach odpadów, na 

których z reguły następuje zmiana w czasie pH i składu odcieków.

Bentonit w przypadku maty BENTIZOL HB pełni rolę uzupełniającą, jako 

środek doszczelniający i ułatwiający przemieszczanie się płytek haloizytu. 

Ma to niezwykle ważne znaczenie w przypadku potrzeby wypełnienia 

zaistniałego mechanicznego uszkodzenia maty (np. przebicia) podczas 

montażu. 

n n

n

  izolacja pozioma i pionowa fundamentów obiektów kubaturowych:   izolacja budowli infrastrukturalnych:

- płyt i ścian fundamentowych, - tuneli i przejść podziemnych,

- podziemnych części budowli, - zbiorników oczyszczalni ścieków,

- murów oporowych, - składowisk odpadów ciekłych,

- konstrukcji realizowanych w wykopach szerokoprzestrzennych oraz - magazynów i składowisk odpadów stałych.

w przypadku stosowania stałych zabudów wykopów (grodzice stalowe, 

ścianki berlińskie). Geomaty BENTIZOL HB mogą stanowić samodzielną izolację lub element 

  izolacja budowli ziemnych: składowy systemu uszczelniającego części podziemnych budowli oraz 

- wałów przeciwpowodziowych, innych obiektów inżynierskich.

- polderów zalewowych,

- zbiorników wodnych, zapór i kanałów,

- rowów melioracyjnych i liniowych odwodnień dróg.

ZASTOSOWANIE
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  niska wrażliwość na działanie jonów wapnia i magnezu, Zakres stosowania, przygotowanie podłoża, zalety montażowe maty 
BENTIZOL:  wysoka odporność chemiczna,

  może być układana w wykopach szerokoprzestrzennych oraz na stałych   szczelność w szerokim zakresie pH,
obudowach wykopu (grodzice stalowe, ścianki berlińskie),

  zdolność do samoleczenia uszkodzeń,
 nie wymaga stosowania specjalistycznych prac przygotowawczych 

  wysoka trwałość izolacji, podłoża,
  mocne igłowanie maty zabezpiecza materiał wypełniający przed  istnieje możliwość układania geomaty bezpośrednio na zagęszczonej 

przesypywaniem, podsypce/gruncie, z pominięciem podbudowy wykonanej z chudego 
  może być układana zarówno na poziomych, jak i pionowych betonu,

elementach (np. przybijany gwoździami),   może być stosowana na wilgotnych i mokrych podłożach,
  nie wymaga stosowania warstwy ochronnej (folii).  może być układana w każdych warunkach atmosferycznych, również 

w trakcie opadów atmosferycznych i zimą,
Dodatek haloizytu do wypełnienia bentonitowego spowodował, m.in.:   nie wymaga stosowania warstwy ochronnej ani dociskowej,

  drastyczny wzrost odporności maty na działanie jonów wapnia (cement),   posiada właściwości samoleczenia uszkodzeń (izolacja aktywna),
 wzrost plastyczności mieszanki izolacyjnej. Skutkuje to szybszym   nieograniczona w czasie skuteczność.
osiągnięciem pełnej szczelności izolacji przy ponownym nawilżeniu,

 wzrost odporności na kwasowe i zasadowe odczyny substancji 
rozpuszczonych w wodzie (zakres pracy w zakresie pH od 4 do 9).

ZALETY STOSOWANIA MATY BENTIZOL HB (TRWAŁOŚĆ IZOLACJI I NIEZAWODNOŚĆ):

PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE

Parametr Jednostka BENTIZOL HB3 BENTIZOL HB3

Właściwości fizyczne

Grubość (pod obciążeniem 2 kPa) mm 5,0±20% 7,0±20%

Masa powierzchniowa 2g/m 3 000±15% 5 400±15%

Właściwości hydrauliczne

wodoprzepuszczalność 3 2m /(m *s) ≤0,000 000 009 0 ≤0,000 000 005 5

Współczynnik filtracji maty kv m/s ≤0,000 000 000 110 ≤0,000 000 000 060

Właściwości mechaniczne*

Wytrzymałość na 

rozciąganie

wzdłuż
kN/m

≥6,0 ≥7,0

wszerz ≥3,0 ≥3,0

Wydłużenie
wzdłuż

%
≥17 ≥18

wszerz ≥10 ≥10

Przebicie statyczne kN ≥1,2 ≥1,2

*cechy wytrzymałościowe (właściwości mechaniczne) geotkaniny i geowłókniky stosowane do wytwarzania geomaty BENTIZOL HB zostały tak dobrane, aby całkowicie spełnić warunki stawiane tego 

typu materiałom służącym od hydroizolacji budowlanych, zgodnie z deklarowanym zakresem ich stosowania znacznie przekraczają normowe wartości minimalne.

Właściwość Jedn. Wymagania Badania według

Wilgotność % ≤15,0 PN-88/B-04481

Zawartość montmorylonitu % 68 ÷ 70 -

Zawartość haloizytu % 18 ÷ 18 -

Wilgotność po 24 h swobodnego pęcznienia % ≥ 500 ZUAT-15/IV.10

Wskaźnik swobodnego pęcznienia (2g / 100 ml / 24 h) 3cm ≥ 16 -

Ciśnienie pęcznienia kPa ≥ 200 PN-88/B-04481

PARAMETRY MIESZANKI WYPEŁNIAJĄCEJ MINERALNE MATY BENTONITOWO-HALOIZYTOWE BENTIZOL:
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BENTIZOL HB to mineralna bentonitowo-haloizytowa geomata stosowana 

jako aktywna przeciwwodna izolacja podziemnych części budowli. 

Warstwa uszczelniająca pod wpływem wody pęcznieje tworząc spójną 

i jednorodną barierę hydroizolacyjną.

A

A BB

INFORMACJE OGÓLNE

Systemy uszczelniające cz. 2

MINERALNA MATA BENTONITOWO-HALOIZYTOWA BENTIZOL HB 
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OPIS PRODUKTU

BUDOWA, MATERIAŁ WYPEŁNIAJĄCY MATĘ

Materiałem uszczelniającym, a zarazem wypełniającym geomatę 

BENTIZOL HB jest mieszanka haloizytowo-bentonitowa.

Wypełnienie jest umieszczone między warstwą geotkaniny i geowłókniny 

wykonanej z wysokowytrzymałych włókien polipropylenowych 

połączonych ze sobą w technologii igłowania. Mocne igłowanie maty 

zabezpiecza materiał wypełniający przed przesypywaniem się. BENTIZOL 

HB może być więc stosowany zarówno na powierzchniach poziomych, jak 

i pionowych (ścianach).

W przeciwieństwie do geomat wypełnionych samym bentonitem, maty 

BENTIZOL HB wykorzystują dwuwarstwową budowę płytek haloizytowych 

uzyskując warstwę uszczelniającą o właściwościach nieco lepszych pod 

względem szczelności i odporności na działanie cieczy z otoczenia od 

tradycyjnych uszczelnień bentonitowych. Mieszanka haloizytowo-

bentonitowa jest szeroko stosowana do produkcji geomat  

uszczelniających części podziemne, fundamenty budynków oraz 

w budownictwie wodno-inżynieryjnym (np. doszczelnianie wałów, izolacji 

zbiorników wodnych). 

Doskonale nadaje się tam, gdzie trudno przewidzieć charakter i skład 

oddziaływujących na nią cieczy, np. na składowiskach odpadów, na 

których z reguły następuje zmiana w czasie pH i składu odcieków.

Bentonit w przypadku maty BENTIZOL HB pełni rolę uzupełniającą, jako 

środek doszczelniający i ułatwiający przemieszczanie się płytek haloizytu. 

Ma to niezwykle ważne znaczenie w przypadku potrzeby wypełnienia 

zaistniałego mechanicznego uszkodzenia maty (np. przebicia) podczas 

montażu. 

n n

n

  izolacja pozioma i pionowa fundamentów obiektów kubaturowych:   izolacja budowli infrastrukturalnych:

- płyt i ścian fundamentowych, - tuneli i przejść podziemnych,

- podziemnych części budowli, - zbiorników oczyszczalni ścieków,

- murów oporowych, - składowisk odpadów ciekłych,

- konstrukcji realizowanych w wykopach szerokoprzestrzennych oraz - magazynów i składowisk odpadów stałych.

w przypadku stosowania stałych zabudów wykopów (grodzice stalowe, 

ścianki berlińskie). Geomaty BENTIZOL HB mogą stanowić samodzielną izolację lub element 

  izolacja budowli ziemnych: składowy systemu uszczelniającego części podziemnych budowli oraz 

- wałów przeciwpowodziowych, innych obiektów inżynierskich.

- polderów zalewowych,

- zbiorników wodnych, zapór i kanałów,

- rowów melioracyjnych i liniowych odwodnień dróg.

ZASTOSOWANIE

n

n

nn
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n

n

n n

n n

n

  niska wrażliwość na działanie jonów wapnia i magnezu, Zakres stosowania, przygotowanie podłoża, zalety montażowe maty 
BENTIZOL:  wysoka odporność chemiczna,

  może być układana w wykopach szerokoprzestrzennych oraz na stałych   szczelność w szerokim zakresie pH,
obudowach wykopu (grodzice stalowe, ścianki berlińskie),

  zdolność do samoleczenia uszkodzeń,
 nie wymaga stosowania specjalistycznych prac przygotowawczych 

  wysoka trwałość izolacji, podłoża,
  mocne igłowanie maty zabezpiecza materiał wypełniający przed  istnieje możliwość układania geomaty bezpośrednio na zagęszczonej 

przesypywaniem, podsypce/gruncie, z pominięciem podbudowy wykonanej z chudego 
  może być układana zarówno na poziomych, jak i pionowych betonu,

elementach (np. przybijany gwoździami),   może być stosowana na wilgotnych i mokrych podłożach,
  nie wymaga stosowania warstwy ochronnej (folii).  może być układana w każdych warunkach atmosferycznych, również 

w trakcie opadów atmosferycznych i zimą,
Dodatek haloizytu do wypełnienia bentonitowego spowodował, m.in.:   nie wymaga stosowania warstwy ochronnej ani dociskowej,

  drastyczny wzrost odporności maty na działanie jonów wapnia (cement),   posiada właściwości samoleczenia uszkodzeń (izolacja aktywna),
 wzrost plastyczności mieszanki izolacyjnej. Skutkuje to szybszym   nieograniczona w czasie skuteczność.
osiągnięciem pełnej szczelności izolacji przy ponownym nawilżeniu,

 wzrost odporności na kwasowe i zasadowe odczyny substancji 
rozpuszczonych w wodzie (zakres pracy w zakresie pH od 4 do 9).

ZALETY STOSOWANIA MATY BENTIZOL HB (TRWAŁOŚĆ IZOLACJI I NIEZAWODNOŚĆ):

PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE

Parametr Jednostka BENTIZOL HB3 BENTIZOL HB3

Właściwości fizyczne

Grubość (pod obciążeniem 2 kPa) mm 5,0±20% 7,0±20%

Masa powierzchniowa 2g/m 3 000±15% 5 400±15%

Właściwości hydrauliczne

wodoprzepuszczalność 3 2m /(m *s) ≤0,000 000 009 0 ≤0,000 000 005 5

Współczynnik filtracji maty kv m/s ≤0,000 000 000 110 ≤0,000 000 000 060

Właściwości mechaniczne*

Wytrzymałość na 

rozciąganie

wzdłuż
kN/m

≥6,0 ≥7,0

wszerz ≥3,0 ≥3,0

Wydłużenie
wzdłuż

%
≥17 ≥18

wszerz ≥10 ≥10

Przebicie statyczne kN ≥1,2 ≥1,2

*cechy wytrzymałościowe (właściwości mechaniczne) geotkaniny i geowłókniky stosowane do wytwarzania geomaty BENTIZOL HB zostały tak dobrane, aby całkowicie spełnić warunki stawiane tego 

typu materiałom służącym od hydroizolacji budowlanych, zgodnie z deklarowanym zakresem ich stosowania znacznie przekraczają normowe wartości minimalne.

Właściwość Jedn. Wymagania Badania według

Wilgotność % ≤15,0 PN-88/B-04481

Zawartość montmorylonitu % 68 ÷ 70 -

Zawartość haloizytu % 18 ÷ 18 -

Wilgotność po 24 h swobodnego pęcznienia % ≥ 500 ZUAT-15/IV.10

Wskaźnik swobodnego pęcznienia (2g / 100 ml / 24 h) 3cm ≥ 16 -

Ciśnienie pęcznienia kPa ≥ 200 PN-88/B-04481

PARAMETRY MIESZANKI WYPEŁNIAJĄCEJ MINERALNE MATY BENTONITOWO-HALOIZYTOWE BENTIZOL:
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Mineralna mata bentonitowo-haloizytowa

Symbol B
[m]

L
[m]

Opakowanie Jednostka
sprzedaży

Jednostka
miary

Masa jednostki 
miary [kg]

Nr art.

BENTIZOL HB 3 2,10 25,00 252,50 m /rolka 252,50 m 2m 3 SU-MU-BZ-0-01981

BENTIZOL HB 3 2,10 50,00 2105,00m /rolka 2105,00 m 2m 3 SU-MU-BZ-0-06963

BENTIZOL HB 5 2,10 15,00 31,50 /rolka2m 31,50 2m 2m 5,4 SU-MU-BZ-0-01982

(1)Granulat bentonitowo-haloizytowy - - 10,00 kg/worek 10,00 kg kg 1 SU-MU-BZ-0-08960

(1)Granulat bentonitowo-haloizytowy - - 15,00 kg/worek 15,00 kg kg 1 -

(1)Granulat bentonitowo-haloizytowy - - 25,00 kg/worek 25,00 kg kg 1 SU-MU-BZ-0-01980

(1)   Do każdego zamówienia na matę BENTIZOL dostarczany jest granulat bentonitowo-haloizytowy w ilości:

        - Przy zwojach maty o długości L=15 mb dostarczany jest 1 worek z granulatem o wadze 10 kg,

        - Przy zwojach maty o długości L=25 mb – 1 worek z granulatem o wadze 15 kg,

        - Przy zwojach maty o długości L=50 mb – 2 worki  z granulatem o wadze 15 kg lub 3 worki z granulatem o wadze 10 kg.
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Rolki mineralnej maty bentonitowo-haloizytowej BENTIZOL wykorzystywane są do 

efektywnego wykonywania izolacji powierzchniowych typu ciężkiego w konstrukcjach 
żelbetowych narażonych na działanie wilgoci i wody będącej pod ciśnieniem. 

Duża powierzchnia maty w rolce zapewnia szybki montaż. Łatwość wykonywania uszczelnień 
ogranicza do minimum możliwość popełnienia błędów wykonawczych.

Do każdego realizowanego zamówienia maty dostarczany jest granulat bentonitowo-

haloizytowy konieczny do wykonywania zakładów.

Innowacyjna mieszanka bentonitu sodowego i haloizytu, stanowiących również wypełnienie 

maty, wykorzystywana jest jako dodatkowe spoiwo łączące zakłady, a także jako posypka oraz 
faseta w newralgicznych miejscach uszczelnianej konstrukcji.

Szpachlę przygotowujemy poprzez wymieszanie granulatu z wodą w stosunku 

wagowym 1:3.

MINERALNA MATA BENTONITOWO-HALOIZYTOWA BENTIZOL

GRANULAT BENTONITOWO-HALOIZYTOWY

Systemy uszczelniające cz. 2

MINERALNA MATA BENTONITOWO-HALOIZYTOWA BENTIZOL HB 

MATY Z WYPEŁNIENIEM BENTONITOWO-HALOIZYTOWYM
 – NOWA JAKOŚĆ NA RYNKU USZCZELNIEŃ

Aby wyeliminować pojawiające się poważne problemy dotyczące utraty 

właściwości bentonitu sodowego pod wpływem czynników zewnętrznych 

mogących wystąpić w trakcie eksploatacji obiektu, wprowadzono na rynek 

geomatę wypełnioną mieszanką bentonitu i haloizytu - BENTIZOL HB. 

Dodatek haloizytu spowodował znacznie zwiększenie odporności 

chemicznej wypełnienia maty, a tym samym zwiększył skuteczność całej 

izolacji. W trakcie opracowania nowego rozwiązania technologicznego, 

jakim był BENTIZOL HB, szczególną uwagę poświęcono dostosowaniu 

cech maty do realnych warunków, w jakich są one użytkowane.

Głównym zagrożeniem dla mat zawierających sam bentonit sodowy jest 

wapń, stanowiący podstawowy składnik cementu i różnego rodzaju zapraw 

budowlanych, których nie da się wyeliminować z placu budowy. 

W przypadku kontaktu/przenikania jonów wapnia do warstwy bentonitu 

sodowego dochodzi do drastycznej zmiany właściwości bentonitu, 

pogorszenia jakości całej hydroizolacji, a w konsekwencji do przecieków, 

których skutki mogą być bardzo poważne. 

Szczególnie niebezpieczne mogą okazać się nieszczelności izolacji 

składowisk odpadów ponieważ przecieki szkodliwych substancji mogą 

zatruć wody podziemne na wielkich obszarach. 

Dodatek haloizytu spowodował znacznie zwiększenie odporności maty na 

jony wapnia (np. cementu), a tym samym zwiększył skuteczność całej 

Przekrój geomaty z wypełnieniem bentonitowo-haloizytowym BENTIZOL HB

Igłowanie geomaty

Istotną zaletą uszczelnienia haloizytowego jest jego niska kurczliwość. 
Zmiany temperatury są naturalnym zjawiskiem na jakie narażone są 
geomaty w rzeczywistych warunkach ich stosowania. Dodatek haloizytu 

powoduje wzrost plastyczności mieszanki izolacyjnej. Dzięki temu przy 
wysuszaniu następuje jej elastyczne rozciąganie. Ma to korzystny wpływ na 

szybkie odzyskiwanie zdolności izolacyjnych przez wysuszoną mieszankę 

i opóźnia proces jej degradacji. Płytki haloizytu przylegają do siebie, 
a zaistniałe rysy są znacznie mniejsze od rys występujących 

w wysuszonym bentonicie. Oznacza to szybsze osiągnięcie pełnej 

szczelności przy ponownym nawilżaniu.

Zadaniem geomat uszczelniających jest zapobieganie przenikania wody 
gruntowej zawierającej często trudne do przewidzenia zanieczyszczenia. 
Warstwa uszczelniająca powinna odznaczać się możliwie dużą 

odpornością chemiczną i minimalną wrażliwością na obecność jonów 
różnego typu, zwłaszcza takich, które zwykle występują w danym 

środowisku. Dodatkowo, jak wskazują badania wykonane w ITB, 

mieszanka haloizytowo-bentonitowa jest odporna na działanie cieków 
w zakresie pH od 4 do 9. Jest to jedyna na rynku geomata mogąca 

pracować w tak szerokim zakresie pH. Ma to niezwykle duży wpływ na 
zastosowanie maty BENTIZOL HB w tak odpowiedzialnych obiektach jak 
np. składowiska odpadów, w których w pierwszych latach występuje pH 

w granicach 4-5, a w późniejszych następuje zmiana pH na 8-9.

Mata BENTIZOL HB najbardziej odpowiada rzeczywistym warunkom 

w jakich pracuje izolacja. Została ona opracowana z uwzględnieniem 

wieloletnich doświadczeń i obserwacji mat bentonitowych w kraju i za 
granicą, a jej budowa zapewnia wyeliminowanie wad, które zauważono 

w czasie eksploatacji zwykłych mat bentonitowych w różnych warunkach 

w dotychczasowej ich eksploatacji. Mata BENTIZOL HB jest więc 
rozwiązaniem znacznie bardziej zaawansowanym technicznie, a co za tym 

idzie - skuteczniejszym niż tradycyjne pokryte folią maty z wypełnieniem 
samym bentonitem sodowym. 

ELEMENTY SYSTEMU POSTAĆ HANDLOWA

W skład pełnego systemu, oprócz maty BENTIZOL HB, wchodzą materiały:

  taśmy uszczelniające służące do uszczelnień przerw roboczych i przerw 
dylatacyjnych Besaplast, 

  elementy służące do uszczelnień przejść instalacyjnych,

 szpachla i granulat bentonitowo-haloizytowy - materiały do obróbki 
narożników, doszczelniania zakładów, zakończeń maty itp.

n

n

n

 Standardowa szerokość rolki BENTIZOL HB wynosi 2,1m. Długość rolki:

  15m (BENTIZOL HB5), 

  25m (BENTIZOL HB3). 

W szczególnych przypadkach, na zlecenie klienta mata może być 

dostarczona w rolkach o innych wymiarach.

n

n

Izolacja pozioma płyty fundamentowej
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Mineralna mata bentonitowo-haloizytowa

Symbol B
[m]

L
[m]

Opakowanie Jednostka
sprzedaży

Jednostka
miary

Masa jednostki 
miary [kg]

Nr art.

BENTIZOL HB 3 2,10 25,00 252,50 m /rolka 252,50 m 2m 3 SU-MU-BZ-0-01981

BENTIZOL HB 3 2,10 50,00 2105,00m /rolka 2105,00 m 2m 3 SU-MU-BZ-0-06963

BENTIZOL HB 5 2,10 15,00 31,50 /rolka2m 31,50 2m 2m 5,4 SU-MU-BZ-0-01982

(1)Granulat bentonitowo-haloizytowy - - 10,00 kg/worek 10,00 kg kg 1 SU-MU-BZ-0-08960

(1)Granulat bentonitowo-haloizytowy - - 15,00 kg/worek 15,00 kg kg 1 -

(1)Granulat bentonitowo-haloizytowy - - 25,00 kg/worek 25,00 kg kg 1 SU-MU-BZ-0-01980

(1)   Do każdego zamówienia na matę BENTIZOL dostarczany jest granulat bentonitowo-haloizytowy w ilości:

        - Przy zwojach maty o długości L=15 mb dostarczany jest 1 worek z granulatem o wadze 10 kg,

        - Przy zwojach maty o długości L=25 mb – 1 worek z granulatem o wadze 15 kg,

        - Przy zwojach maty o długości L=50 mb – 2 worki  z granulatem o wadze 15 kg lub 3 worki z granulatem o wadze 10 kg.
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Rolki mineralnej maty bentonitowo-haloizytowej BENTIZOL wykorzystywane są do 

efektywnego wykonywania izolacji powierzchniowych typu ciężkiego w konstrukcjach 
żelbetowych narażonych na działanie wilgoci i wody będącej pod ciśnieniem. 

Duża powierzchnia maty w rolce zapewnia szybki montaż. Łatwość wykonywania uszczelnień 
ogranicza do minimum możliwość popełnienia błędów wykonawczych.

Do każdego realizowanego zamówienia maty dostarczany jest granulat bentonitowo-

haloizytowy konieczny do wykonywania zakładów.

Innowacyjna mieszanka bentonitu sodowego i haloizytu, stanowiących również wypełnienie 

maty, wykorzystywana jest jako dodatkowe spoiwo łączące zakłady, a także jako posypka oraz 
faseta w newralgicznych miejscach uszczelnianej konstrukcji.

Szpachlę przygotowujemy poprzez wymieszanie granulatu z wodą w stosunku 

wagowym 1:3.

MINERALNA MATA BENTONITOWO-HALOIZYTOWA BENTIZOL

GRANULAT BENTONITOWO-HALOIZYTOWY

Systemy uszczelniające cz. 2

MINERALNA MATA BENTONITOWO-HALOIZYTOWA BENTIZOL HB 

MATY Z WYPEŁNIENIEM BENTONITOWO-HALOIZYTOWYM
 – NOWA JAKOŚĆ NA RYNKU USZCZELNIEŃ

Aby wyeliminować pojawiające się poważne problemy dotyczące utraty 

właściwości bentonitu sodowego pod wpływem czynników zewnętrznych 

mogących wystąpić w trakcie eksploatacji obiektu, wprowadzono na rynek 

geomatę wypełnioną mieszanką bentonitu i haloizytu - BENTIZOL HB. 

Dodatek haloizytu spowodował znacznie zwiększenie odporności 

chemicznej wypełnienia maty, a tym samym zwiększył skuteczność całej 

izolacji. W trakcie opracowania nowego rozwiązania technologicznego, 

jakim był BENTIZOL HB, szczególną uwagę poświęcono dostosowaniu 

cech maty do realnych warunków, w jakich są one użytkowane.

Głównym zagrożeniem dla mat zawierających sam bentonit sodowy jest 

wapń, stanowiący podstawowy składnik cementu i różnego rodzaju zapraw 

budowlanych, których nie da się wyeliminować z placu budowy. 

W przypadku kontaktu/przenikania jonów wapnia do warstwy bentonitu 

sodowego dochodzi do drastycznej zmiany właściwości bentonitu, 

pogorszenia jakości całej hydroizolacji, a w konsekwencji do przecieków, 

których skutki mogą być bardzo poważne. 

Szczególnie niebezpieczne mogą okazać się nieszczelności izolacji 

składowisk odpadów ponieważ przecieki szkodliwych substancji mogą 

zatruć wody podziemne na wielkich obszarach. 

Dodatek haloizytu spowodował znacznie zwiększenie odporności maty na 

jony wapnia (np. cementu), a tym samym zwiększył skuteczność całej 

Przekrój geomaty z wypełnieniem bentonitowo-haloizytowym BENTIZOL HB

Igłowanie geomaty

Istotną zaletą uszczelnienia haloizytowego jest jego niska kurczliwość. 
Zmiany temperatury są naturalnym zjawiskiem na jakie narażone są 
geomaty w rzeczywistych warunkach ich stosowania. Dodatek haloizytu 

powoduje wzrost plastyczności mieszanki izolacyjnej. Dzięki temu przy 
wysuszaniu następuje jej elastyczne rozciąganie. Ma to korzystny wpływ na 

szybkie odzyskiwanie zdolności izolacyjnych przez wysuszoną mieszankę 

i opóźnia proces jej degradacji. Płytki haloizytu przylegają do siebie, 
a zaistniałe rysy są znacznie mniejsze od rys występujących 

w wysuszonym bentonicie. Oznacza to szybsze osiągnięcie pełnej 

szczelności przy ponownym nawilżaniu.

Zadaniem geomat uszczelniających jest zapobieganie przenikania wody 
gruntowej zawierającej często trudne do przewidzenia zanieczyszczenia. 
Warstwa uszczelniająca powinna odznaczać się możliwie dużą 

odpornością chemiczną i minimalną wrażliwością na obecność jonów 
różnego typu, zwłaszcza takich, które zwykle występują w danym 

środowisku. Dodatkowo, jak wskazują badania wykonane w ITB, 
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n

n

n

 Standardowa szerokość rolki BENTIZOL HB wynosi 2,1m. Długość rolki:

  15m (BENTIZOL HB5), 

  25m (BENTIZOL HB3). 

W szczególnych przypadkach, na zlecenie klienta mata może być 

dostarczona w rolkach o innych wymiarach.

n

n

Izolacja pozioma płyty fundamentowej
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Pod płytami fundamentowymi zalecane jest układnie mat na warstwie uszczelniających Besaplast. Montaż mat BENTIZOL w 

betonu podkładowego. Maty nie należy układać w wykopach fundamentowych należy rozpocząć od uszczelnienia przegłębień. Matę 

i przegłębieniach wypełnionych wodą oraz śniegiem. Jeżeli betonowanie należy rozkładać od góry ku dołowi. Pozostawione krańce na wysokości 
płyty zaplanowane jest w dalszym terminie, należy zabezpieczyć matę przed spodu płyty należy zakotwić, aby nie mogły zsunąć się pod własnym 

wpływem warunków atmosferycznych. Optymalnym rozwiązaniem jest ciężarem. Wszelkie instalacje rurowe (np. przejścia instalacji wod.-kan.) 
zastosowanie warstwy dociskowej z chudego betonu, który dodatkowo lub elementy metalowe (np. uziomy, stalowe słupy tymczasowe), 
zabezpiecza matę przed zniszczeniem mechanicznym przy pracach przechodzące przez konstrukcję chronioną mineralną matą BENTIZOL, 

zbrojeniowych i ciesielskich. Mata musi zostać rozłożona ciemniejszą należy zabezpieczyć przed podciekaniem wody przez docięcie maty do 
stroną (tkaniną) w kierunku konstrukcji żelbetowej. Przy etapowym kształtu elementu oraz wykonanie posypki lub faset ze szpachli granulatu 

betonowaniu elementów, należy pamiętać o pozostawieniu wolnego pasa bentonitowo-haloizytowego. Jeżeli jest to konieczne, należy zastosować 

maty o minimalnej szerokości 30 cm poza obrysem wykonywanego pola. taśmę pęczniejącą FORBENT. Szpachlę przygotowujemy mieszając 
Powstała przerwa robocza/szczelina dylatacyjna musi być dodatkowo granulat z wodą w stosunku wagowym 3:1. 

zabezpieczona przed podciekaniem wody, najlepiej za pomocą taśm 

płytach 

3÷5cm

3
÷
5
cm

faseta (wyoblenie) 
z posypki granulatu bentonitowego

1. Rozwinięcie maty na przygotowanym podłożu oraz wykonanie 

zakładów połączeniowych.
2. Wykonanie izolacji przegłębienia płyty fundamentowej.

4. Detal wykonania fasety ze szpachli bentonitowo-haloizytowej we 

wklęsłych załamaniach konstrukcji.
3. Wykonanie fasety oraz wywinięcie maty na ścianę fundamentową.

MONTAŻ POD PŁYTAMI FUNDAMENTOWYMI ORAZ W PRZEGŁĘBIENIACH
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dodatkowy pas na dylatacji
 

min. 100 cm

min. 30 cm

min. 3
0 cm

min. 15 cm

min. 15 cm

Układane zwoje mineralnej maty bentonitowo-haloizytowej należy łączyć 
ze sobą na zakład. Rozpoczynając montaż kolejnej rolki należy nałożyć 

sąsiednie obrzeża maty na siebie na długości 15÷30 cm. Dodatkowo 

zakłady końców sąsiednich pasów muszą być przesunięte względem 
siebie o ok. 30 cm. Aby uniknąć nieszczelności na połączeniach kolejnych 

rolek, powierzchnie zakładów należy oczyścić i wygładzić, zapewniając 

bezpośrednie przyleganie łączonych pasm oraz posypać granulatem 
bentonitowo-haloizytowym w minimalnej ilości 0,5 kg/mb. Matę należy 

przytwierdzić do podłoża gwoździami lub zszywkami bezpośrednio przez 
matę. Miejsce pionowego mocowania kołkami należy dodatkowo obrobić 
szpachlą bentonitową.

Wykonanie izolacji ciężkiej z mineralnych mat bentonitowo-haloizytowych i stateczne, jednolicie zagęszczone, aby ruch sprzętu budowlanego 

należy rozpocząć od przygotowania podłoża. Podłoże gruntowe pod podczas rozkładania nie powodował w podłożu odkształceń powierzchni. 

montaż maty powinno być w miarę równe, pozbawione kamieni, gruzu, Mineralną matę BENTIZOL można układać również na warstwie chudego 

korzeni i innych ostrych przedmiotów, aby układana mata przylegała na betonu, szalunkach  lub na wykonanej konstrukcji żelbetowej.

całej powierzchni do gruntu. Musi ono być odpowiednio wytrzymałe 

MONTAŻ

WYKONYWANIE ZAKŁADÓW I POŁĄCZEŃ
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Pod płytami fundamentowymi zalecane jest układnie mat na warstwie uszczelniających Besaplast. Montaż mat BENTIZOL w 
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izolacja

szpachla 
bentonitowo-haloizytowa

gwóźdź

mata BENTIZOL

faseta ze szpachli
bentonitowo‐haloizytowej

5. Doszczelnienie przejść rurowych.

1. Ułożenie maty na płycie dennej ograniczonej grodzicami. 2. Wykonanie fasety na zakończeniu maty .

6.  Zakończenie izolacji powłokowej wykonanej z maty.

3b. Wykonanie szalunku traconego oraz montaż maty w pionie.

taśma pęczniejąca 

FORBENT

szpachla

bentonitowa

docięcie do obrysu

odcięty zakład

nóż

mata bentonitowa

szpachla bentonitowa

grodzie

3a. Wyciągnięcie maty w pionie na grodzice.

faseta ze szpachli
bentonitowo‐haloizytowej

wypełnienie 

szalunek tracony

bentizol

min. 15cm

MONTAŻ NA ŚCIANKACH LARSENA
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szpachla
bentonitowa

mata
bentonitowa

1. Wyciągnięcie maty na ścianę fundamentową oraz wykonanie 
połączenia z matą ułożoną pod płytą.

2. Izolacje z maty należy zakończyć 30 cm. p.p.t. (podwinąć końce maty 
lub wykorzystać listwę dociskową i przymocować gwoździami do 
ściany).

4.Doszczelnienie zewnętrznych i wewnętrznych naroży płyty 

fundamentowej.

min. 15cm

min. 15cm
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cm

łata z maty bentonitowej

3. Wykonanie wyobleń ze szpachli bentonitowo-haloizytowej we 

wklęsłych załamaniach konstrukcji.

W przypadku pionowych elementów zalecane jest wykonanie plastycznej z polistyrenu nie należy kotwić przez izolację wykonaną z mat BENTIZOL. 

masy z granulatu bentonitowo-haloizytowego i zaszpachlowanie zakładów Jeżeli zachodzi konieczność kotwienia przejścia kołków należy rozplanować 
lub wykonanie zakładów o szerokości 25÷30 cm. Rozciągniętą matę i nałożyć w tych miejscach warstwę ze szpachli bentonitowej. Innym 

przymocować do ściany przy użyciu gwoździ, a wolny koniec szczelnie rozwiązaniem może być montaż maty na styropianie. Płyty styropianu 

zaciągnąć szpachlą bentonitową. W przypadku uszczelniania ścian muszą być spoinowane szpachlą z granulatu bentonitowo-haloizytowego. 
zewnętrznych o zmiennym kształcie, wszelkie narożniki wklęsłe należy Montując mineralne maty bentonitowo-haloizytowe na ściankach Larsena, 

wyoblić przez wykonanie fasety ze szpachli z granulatu bentonitowo- aby zoptymalizować zużycie maty, grodzice stalową można zasłonić płytą 
haloizytowego. Montaż maty na ścianach fundamentowych należy OSB i bezpośrednio na niej wykonać izolację. W przypadku montażu maty 
zakończyć 30 cm poniżej poziomu terenu. Izolację uciąglić na całej BENTIZOL na palisadach betonowych należy zapewnić jak najlepsze 

powierzchni ścian fundamentowych wyprowadzając ją powyżej terenu przyleganie maty do całej powierzchni ścian.
w postaci folii lub izolacji bitumicznych. Warstw ociepleniowych 
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50 53

Mineralne maty bentonitowo-haloizytowe  Palety z materiałem należy układać na uboczu, Podczas t ransportu mineralnych mat  

BENTIZOL HB3 i HB5 na indywidualne w miejscu wyrównanym, utwardzonym i suchym. bentonitowo-haloizytowych BENTIZOL należy 
zamówienie klienta mogą występować w kilku Należy ograniczyć czas przechowywania zadbać, aby materiał zabezpieczony był przed 
rozmiarach. materiału na placu budowy do minimum. Matę szkodliwymi czynnikami atmosferycznymi oraz 

Standardowa szerokość zwoju maty BENTIZOL należy chronić przed zawilgoceniem oraz chroniony przed uszkodzeniem mechanicznym.
wynosi 2,1m, długość dla maty BENTIZOL HB5 - promieniowaniem słonecznym. Rolki oraz 
15 m, dla maty BENTIZOL HB3 - 25 m. granulat  należy przykr yć dodatkowym 

materiałem nieprzepuszczalnym np. folią lub 

schować pod wiatą. Opakowania rolek nie należy 

usuwać aż do momentu montażu.

OPAKOWANIE:                                         PRZECHOWYWANIE:                               TRANSPORT:                WYBRANE REALIZACJE

Mineralna mata bentonitowo-haloizytowa BENTIZOL HB posiada oznakowanie CE.

OZNAKOWANIE

MUZEUM II WOJNY ŚWIATOWEJ W GDAŃSKU

Dostawa i  montaż mineralnych mat uszczelniających BENTIZOL HB

Generalny wykonawca: 

Warbud, Hochtief

SZPITAL PEDIATRYCZNY WUM W WARSZAWIE

Dostawa i  montaż mineralnych mat uszczelniających BENTIZOL HB

Generalny wykonawca: 

Warbud, Quamak, Sekom, Imtech

PARK WODNY W KOSZALINIE

Dostawa i  montaż mineralnych mat uszczelniających BENTIZOL HB

Generalny wykonawca: 

Warbud S.A.

GALERIA ZAMEK W LUBLINIE

Dostawa i  montaż mineralnych mat uszczelniających BENTIZOL HB

Generalny wykonawca: 

Warbud  S.A.
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Standardowa szerokość zwoju maty BENTIZOL należy chronić przed zawilgoceniem oraz chroniony przed uszkodzeniem mechanicznym.
wynosi 2,1m, długość dla maty BENTIZOL HB5 - promieniowaniem słonecznym. Rolki oraz 
15 m, dla maty BENTIZOL HB3 - 25 m. granulat  należy przykr yć dodatkowym 

materiałem nieprzepuszczalnym np. folią lub 

schować pod wiatą. Opakowania rolek nie należy 

usuwać aż do momentu montażu.

OPAKOWANIE:                                         PRZECHOWYWANIE:                               TRANSPORT:                WYBRANE REALIZACJE

Mineralna mata bentonitowo-haloizytowa BENTIZOL HB posiada oznakowanie CE.

OZNAKOWANIE

MUZEUM II WOJNY ŚWIATOWEJ W GDAŃSKU

Dostawa i  montaż mineralnych mat uszczelniających BENTIZOL HB

Generalny wykonawca: 

Warbud, Hochtief

SZPITAL PEDIATRYCZNY WUM W WARSZAWIE

Dostawa i  montaż mineralnych mat uszczelniających BENTIZOL HB

Generalny wykonawca: 

Warbud, Quamak, Sekom, Imtech

PARK WODNY W KOSZALINIE

Dostawa i  montaż mineralnych mat uszczelniających BENTIZOL HB

Generalny wykonawca: 

Warbud S.A.

GALERIA ZAMEK W LUBLINIE

Dostawa i  montaż mineralnych mat uszczelniających BENTIZOL HB

Generalny wykonawca: 

Warbud  S.A.
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