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INJEKČNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO POZEMNÍ STAVITELSTVÍ 
INJEKČNÍ HADICE PREDIMAX 

 
Abstract 
Velkým problémem spodních staveb objektů je zajištění jejich kvalitní a trvanlivé izolace 
proti podzemní vodě. I při využití kvalitních hydroizolací může vlivem jejich poškození 
docházet k průsakům vody do podzemních částí objektů. Je vhodné s touto eventualitou 
počítat dopředu a již ve fázi výstavby zabudovat do konstrukce pojistný systém, který při 
výskytu vlhkosti v objektu umožní její rychlé odstranění. Takovou možnost nabízejí injekční 
hadice PREDIMAX, které umožňují dodatečné utěsnění pracovních spár betonových 
konstrukcí. 
 
1. Úvod 

Jedním z nejčastějších defektů, který se projevuje u nemalého počtu staveb u nás i ve 
světě, je nefunkční hydroizolace budov. Tento problém se nevyhýbá pozemním ani 
podzemním stavbám a jeho následkem je pronikání zemní vlhkosti nebo vody do stavebních 
konstrukcí. Tento jev se týká jak starších staveb, kde se v převážné většině případů jedná 
o ztrátu funkčnosti hydroizolace, ale i poměrně nových staveb nebo novostaveb, nezřídka 
i objektů, které jsou ještě ve výstavbě. V době, kdy se pro zaizolování spodní stavby objektů 
(v podzemním stavitelství celého objektu) využívají hydroizolační pásy nebo fólie s vysokými 
technickými a užitnými parametry, není tento stav povzbudivý. Přitom příčiny těchto defektů 
se v podstatě nemění. Je to již v projektu nevhodně navržená izolace s ohledem na povahu 
objektu nebo vnější podmínky, svévolné použití jiného typu izolace, neodborně nebo nedbale 
provedená hydroizolace a následně její nedostatečná ochrana proti poškození do doby, než je 
zhotovena stavební konstrukce, provedeny zásypy, atd. U betonových konstrukcí 
provedených z vodotěsného betonu bývá hlavní příčinou především špatně namontované 
těsnění pracovních spár.  

Tyto defekty jsou ve fázi výstavby velmi těžko zjistitelné a naplno se projeví až při 
dokončování objektu nebo po jeho předání do užívání. Vzniklé problémy je nutno řešit, 
v takovém případě jsou pozvány firmy specializované na provádění injektáží. Podle typu 
defektu se navrhnou a provedou injekční práce – to znamená navrtání stanoveného množství 
vývrtů pro injekční pakry, jejich osazení, provedení injektáže, začišťovací práce. Protože 
první zásah nemusí být vždy stoprocentně úspěšný, je nutno tyto kroky zopakovat a to až do 
utěsnění konstrukce. Tento způsob sanace bývá v mnoha případech zdlouhavý a také 
nákladný. 

 
2. Pojistný systém pro betonové konstrukce 

Pro betonové konstrukce však existuje elegantní řešení, které může případné sanační 
práce velice zjednodušit, urychlit a zlevnit. Jedná se o pojistný systém, který tvoří bentonitový 
těsnicí pásek QUELLMAX a injekční hadice PREDIMAX. 
 Těsnicí pásek QUELLMAX a injekční hadice PREDIMAX jsou určeny pro instalaci 
do svislých i vodorovných pracovních spár betonových monolitických staveb, které jsou 
nejčastějším místem pronikání vlhkosti do konstrukce. Jsou vkládány do rizikových míst 
spodních staveb budov ve fázi výstavby. Instalují se do styčné spáry mezi dvěma po sobě 
prováděnými betonážními úseky. Těsnicí pásek i injekční hadice se přichytí na již 



vybetonovanou část konstrukce a provede se betonáž dalšího úseku. Funkce systému 
je jednoduchá. Těsnicí pásek QUELLMAX se osazuje blíže k vnějšímu líci konstrukce 
budovy. Jestliže se netěsnou pracovní spárou k němu dostane voda, dochází k jeho bobtnání 
a utěsnění spáry. V případě, že dojde k proniknutí vlhkosti i přes těsnicí pásek až do 
suterénních prostor, provede se utěsňující injektáž s využitím injekční hadice PREDIMAX. 
Ta se osazuje ve středu stěnové konstrukce. Injekční materiál je tak dopraven přímo do 
netěsné pracovní spáry, takže injektáž bude maximálně účinná. Navíc je po ukončení 
injektáže možno provést pročištění hadice, takže je v případě potřeby okamžitě připravena 
k opakovanému použití. Pojistný systém může být tvořen také jenom samostatnou injekční 
hadicí. 
 
3. Injekční hadice PREDIMAX 
 Injekční hadice PREDIMAX je tvořena dvouplášťovou PVC hadicí. Oba pláště jsou 
opatřeny otvory, které slouží k výstupu injekčního média z hadice. Otvory ve vnitřním plášti 
nelícují s otvory ve vnějším plášti, ale jsou vzájemně posunuty a pootočeny. Otvory 
ve vitřním plášti jsou navíc uspořádány tak, že jsou po 20 mm vždy pootočeny o 90°. Toto 
konstrukční řešení zajišťuje, že do hadice při betonáži nevnikne cementové mléko. Při tlakové 
injektáži dochází k proniknutí injekčního média skrz oba pláště do netěsné spáry a dojde 
k jejímu utěsnění. Injekční hadice se vyrábí ve dvou typových variantách – PREDIMAX 11 
a PREDIMAX 19. 
Technická data injekčních hadic 

  PREDIMAX 11 PREDIMAX 19 
    

Materiál  PVC PVC 
Vnější průměr hadice mm 11 19 
Vnitřní průměr hadice mm 6 11 
Max. délka injekčního úseku m 12 15 
Velikost otvorů ve vnějším 
plášti 

mm 5 10 

Hmotnost gr/m 110 250 
Vhodné injekční materiály  PUR pryskyřice PUR pryskyřice 
  EP pryskyřice EP pryskyřice 
  akrylátové gely akrylátové gely 
   jemný cement 
Maximální délka inj. hadice m 12 15 

 

 

 Injekční hadice PREDIMAX 11 a 19  jsou určeny pro aplikaci všech typů injekčních 
směsí. Jsou velmi vhodné pro injektáž napěňujícími i nenapěňujícími polyuretanovými 
pryskyřicemi, epoxidovými pryskyřicemi a polyuretanovými nebo akrylátovými gely. 
PREDIMAX 19 díky většímu vnitřnímu průměru dovoluje zpracovávat také jemné cementy. 
Pro provádění utěsňujících injektáží přes injekční hadice PREDIMAX doporučujeme používat 
trvale pružnou dvousložkovou polyuretanovou pryskyřici CRACKSEAL H nebo 
metakrylátový gel CarboCryl T ze sortimentu CarboTech - Bohemia. 
 
 Konstrukce hadice umožňuje provádět injekční úseky v délce 10 – 15 m v závislosti 
na jejich orientaci a na složitosti trasy. Vlastní instalace je velmi jednoduchá. Hadice 
se připevňuje k rovnému betonovému podkladu pomocí plechových příchytek. Ty se buď 
nastřelují nebo se používají natloukací hmoždinky do vyvrtaných otvorů. Konce hadic jsou 



vyvedeny do ochranných krabic, aby nedošlo k jejich nechtěnému zalití betonem. Při kladení 
je však nezbytné postupovat podle výkresové dokumentace, která musí být zhotovena 
na základě technických podmínek a příslušných předpisů, platných pro instalaci injekčních 
hadic. Jednotlivé úseky musí být v projektu očíslovány a přesně definovány. Při montáži 
je nutno konce hadic v ochranných krabicích označit v souladu s dokumentací, aby byla 
možná jejich pozdější identifikace. K injektáži hadic může dojít nejdříve po dosažení 28 denní 
pevnosti betonu. 
Samozřejmostí je kompletní sortiment příslušenství pro instalaci a injekční práce, jako jsou 
plnicí a odvzdušňovací hadice pro napojení na oba konce injekčního úseku, montážní 
plechové příchytky pro montáž, ochranné krabice, koncovky pro různé druhy injekčních 
hmot, atd. 
 
4. Výhody hadic PREDIMAX 

- jednoduchá a časově nenáročná instalace 
- při betonáži nevniká cementové mléko do hadice 
- injekční materiál proniká z hadice již při nízkém tlaku, je tedy zaručen jeho výstup 

z hadice po celém jejím obvodu 
- průřez hadice zajišťuje její dostatečnou průchodnost a snižuje vnitřní tření injekční 

hmoty 
- v případě potřeby umožňuje opakované provedení injektáže 
- hladký povrch hadice brání nežádoucímu přilnutí betonu na povrch hadice 
- použitý materiál zaručuje, že nedojde ke vzájemnému slepení obou plášťů a ztrátě 

průchodnosti 
 
5. Výhody principu řešení utěsnění spár betonových konstrukcí 

- předem vložené injekční hadice umožňují provést utěsnění defektních míst 
bez nutnosti provádění vývrtů pro osazení injekčních pakrů 

- injekční médium je dopravováno přesně do pracovní spáry, kudy voda proniká 
do konstrukce, což zvyšuje účinnost sanačního zásahu 

- pronikání vody do objektu se může projevit až po dlouhé době - zabudovaný pojistný 
systém neztrácí svou účinnost a může být použit okamžitě 

 
Obr. 1 - Schéma injekční hadice PREDIMAX 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fáze 1 - Tlakem betonové směsi je 
posilován těsnicí účinek vnějšího 
pláště, cementové mléko 
nepronikne do vnitřního pláště 

Fáze 2 - Tlakem injekčního 
materiálu se vnější plášť roztáhne, 
probíhá injektáž betonové 
konstrukce 

Obr. 4 – Montáž  

Obr. 2 –Injekční hadice PREDIMAX 11 a PREDIMAX 19 

Obr. 3 – Funkce injekční hadice PREDIMAX 



 

 

Obr. 5 – Použití injekčních hadic 
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