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NOVINKY VE VÝROBĚ INJEKTÁŽNÍCH ČERPADEL A 
INJEKTÁŽNÍCH PŘÍSLUŠENSTVÍ 

 
 
1. ÚVOD 

 
Cílem firmy IDEA je poskytnout odběratelům kompletní sortiment injektážních zařízení a 
příslušenství tak, aby komplexně zabezpečila požadavky investorů a stavebních firem v této 
oblasti. 
Tyto výrobky jsou českého původu, proto firma může zabezpečovat rychlý a spolehlivý servis 
včetně pohotových dodávek dalšího příslušenství. 
Firma IDEA je rovněž exportní firmou, která své výrobky s úspěchem dodává do Německa, 
Švýcarska, Španělska a na Slovensko. 
Jsme jednou ze zakládajících firem české pobočky mezinárodní organizace WTA. 
Chceme Vás v našem příspěvku seznámit s novinkami, které naše firma v letošním roce 
dodává  
 

2. INJEKTÁŽNÍ ČERPADLO IVS 
 
Jedná se o pístové čerpadlo, které je přizpůsobeno pro klasickou mikroinjektáž na 
jednosložkové hmoty. Pohon tohoto čerpadla je řešen na vrtačku NAREX, běžně dostupnou 
na trhu. Požadavek na výkon vrtačky 830 W. 
Čerpadlo IVS dosahuje plynule regulovatelného tlaku od 0 do 250 barr ( 0 – 25 MPa). 
Množství dopravované látky se liší podle viskozity pryskyřice od 0,7 do 1 litru za minutu. 
Hmotnost čerpadla bez pohonu je 6 kg, což umožňuje snadnou dopravu na pracovní místo a 
manipulaci s tímto čerpadlem.  
Konstrukce čerpadla je volena tak, aby obsluha a údržba tohoto přístroje byla co 
nejjednodušší. 
Jako náhradní nalévací nádobky lze využít láhev PET. 
K čerpadlu IVS se standartně dodává injektážní hadice, injektážní sklíčidlová spojka pro 
připojení na injektážní pakry, sada náhradních těsnění a sítko. 
Před dodávkou zákazníka důkladně seznámíme s obsluhou i údržbou přístroje.  
Firma garantuje v záruční i pozáruční době dokonalý a pohotový servis. 
Tato čerpadla se používají pro všechny jednosložkové hmoty jako například polyuretany typu 
MEDIATAN, WEBAC, silikonové emulze typu INJEKTOL. 
V roce  2000 bylo úspěšně odzkoušeno na látky firmy Carbotech Bohemia na akci „Sanace 
vodního díla Mšeno“, kde injektovalo materiálem RESICAST GH 96D.  
V současné době pracuje jen v České republice zhruba padesát těchto čerpadel a nejsou nám 
jako výrobci dávány žádné signály o jejich nedostatcích, což naznačuje, že naší odběratelé 
jsou s nimi spokojeni.   
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3. PLASTOVÝ  INJEKTOR  RÁZOVÝ 

 
Jsou novinkou na našem trhu. Vyrábí se z kvalitního  plastu ABS a PAD, aby bylo 
zabezpečeno jeho dokonalé utěsnění ve vyvrtaném otvoru a zamezilo se jeho poškození při 
usazení.  
Používají se pro beztlakovou a nízkotlakovou injektáž do 50 barr (5 MPa). Naše provozní 
zkoušky prokázaly, že v kvalitním betonu udrží přes 150 barrů (15 MPa). Bývají nejvíce 
používány u injektáží cihelného zdiva, ale firmy jako například Rental Bohemia, Idea-Injekt,  
Dosoudil s.r.o. a jiné tyto využívají i pro betonové konstrukce. 
Jsou dodávány v průměru 12 mm. Délka těchto injektorů je 72 mm. Vrty pro osazení těchto 
rázových injektorů se provádí vrtákem o průměru 12 mm. Rázové injektory mají zpětný 
ventil. Napojení na hadici injektážního čerpadla je prováděno pomocí sklíčidlové spojky. 
Pro injektáže hmotami typu Bevedan-Bevedol se osvědčily injektory bez zpětných kuliček. 
Rázové injektory se osazují do navrtaného otvoru pomocí narážeče SDS-plus nebo plastového 
narážeče. 
Jsou náhradou ocelových pakrů v případech nižších injektážních tlaků pro svou cenovou 
výhodnost, snazší a rychlejší manipulaci při osazení a v neposlední řadě, použítý materiál 
ponechaný v masívu nekoroduje. 



 
 

4. KOVOVÝ  NARÁŽEČ SDS-PLUS 
 
Je to účinná pomůcka pro osazování rázových injektorů i ocelových pakrů kombi. Urychluje a 
zefektivňuje práci. Je vyroben z kvalitního kovu s osazením jako vrtáky SDS-plus. Je možné 
jej využít pro práci s vrtacím kladivem, kdy vypneme otáčení a ponecháme pouze příklep. 
Tímto způsobem lze injektory osazovat bez větší fyzické námahy a s vysokou efektivitou 
práce. 

 
5. DIFUZNÍ  LIŠTY 

 
Jednou z jednoduchých a levných metod, která umožňuje vlhkosti obsažené ve zdivu 
difundovat do okolního volného prostoru, je odvětrávání vodních par přes k tomuto účelu 
navrženou difuzní lištu. 
Způsob odvětrávání vlhkosti ze zdiva vzdáleně připomíná velmi starý, avšak dost často velmi 
účinný způsob odvádění nežádoucí vlhkosti z konstrukce metodu vzduchových kanálků. 
Správně osazená difuzní lišta dokonale přeruší vzlínání v omítce a zároveň úspěšně nahrazuje 
pracné dodatečné provádění vodorovných větracích kanálků. Lišta funguje současně jako 
dilatace mezi různými druhy omítek.  
 
Technické parametry :  
 
Označení :  DLD-i 70/14 difuzní lišta dvoudílná – interierová 
   DLD-e 70/14 difuzní lišta dvoudílná – exterierová 
Rozměr :  70 x 14 x 2500 mm 
Velikost otvorů : 4 x 50 mm 
Počet otvorů :  40 / bm 
Materiál :  PVC 
Barva :   bílá – povrch lze barevně upravit akrylátovými barvami 
Montáž : na dobře očištěné zdivo do maltových terčů 400 – 600 mm od sebe 

v úrovni podlahy, nad soklem nebo v úrovni dodatečně provedené 
hydroizolace, vyrovnat latí do omítníků, u  exteriérové lišty do 
upravených omítníků. Před montáží je vhodné opatřit lištu malířskou 
páskou nebo folií na ochranu před poškozením. 

Odolnost proti UV:   materiál obsahuje UV stabilizátor, je odolná proti UV záření. 
 
Dvoudílné provedení difuzní lišty jsou vhodné pro spojování přeplátováním, kdy nemůže  



dojít při osazování k nežádoucím úskokům. Spojení přeplátováním umožňuje pevné i zároveň 
estetické provedení vnějších rohů, což původní jednodílné plastové lišty neumožňovaly. 
Instalované lišty lze využít i např.  k dodatečné instalaci slaboproudého rozvodu. Lištu je 
možné i po delší době bez větších zásahů do omítky jednoduchým způsobem demontovat pro 
provedení např. opravy, nebo doplnění injektáže.  
Materiál použitý k výrobě ( PVC typ VINNOLIT K 704 ) je pro daný účel netoxický a 
zdravotně nezávadný, je samozhášivý a vyhovuje normám čl. 11 IEC 1048 – 1 a dod. 1. čl. 55 
ČSN 370001. 

 

 
Difuzní lišty byly v minulosti v převážné míře používány v interiérech pro odvod 
nahromaděných vodních par z pod parotěsně uzavřených podlah, nebo byly osazovány 
v místě dodatečně provedené hydroizolace, např. podřezávkou s vložením asfaltových nebo 
plastových pásů většinou jako sokl těsně nad podlahou. Z venkovní strany se lišta 



nepoužívala, pouze ve výjimečných případech. Musela však být chráněna stříškou proti 
zatékání dešťových vod. 
Difuzní lišta je velmi dobrým sanačním doplňkem po provedení injektáže zdiva. 
 
 
  
 
 
 
 
 


