
 

 
 

 

Пластина сталева ущільнююча для бетонування типу VB 
(Металева гідрошпонка VB) 

Для гідроізоляції конструкційних робочих (холодних) швів 
 
Металева гідрошпонка 120 (160) VB1 та VB2 являє собою металеву оцинковану пластину з 
гідроізоляційним полімерним покриттям з одного чи двох боків, для надійної гідроізоляції швів 
від ґрунтових вод або води під тиском. 
Особливість даної шпонки полягає у можливості герметизації шву без зміни арматурного каркасу. 
 

             Гідрошпонка 120 VB1       Гідрошпонка120 VB2 
 
Гідрошпонка 120 (160) VB1/VB2 повністю покритий з однієї або обох сторін спеціальним 
покриттям. 
Гідрошпонка 120 (160)VB1/VB2 поставляється в рулонах довжиною 20 м. Спеціальне покриття 
захищено захисною стрічкою, яка розділена на дві частини, для зручності монтажу на першому та 
другому етапі бетонування. 
Після розміщення в бетоні спеціальне покриття утворює зв'язок зі свіжим бетоном, який ущільнює 
конструкційний шов від потрапляння води під тиском і ґрунтових вод. Гідрошпонка 120 
(160)VB1/VB2 може бути встановлена у бетоні у всіх видах конструкційних швів, наприклад, 
фундамент/стіна, стіна/стіна, фундамент/фундамент стіна/стеля. 
 

Технічна інформація: 
Матеріал: Сталь St 37, оцинкована 
Покриття: Полімерна смола посилена волокном 
Колір: Чорний 
Довжина: 20 м 
Висота: 120(160) мм 
Товщина: 
Товщина покриття: 
Загальна товщина: 

Прибл. 0.6 мм 
Прибл. 0.15 мм 
Прибл. 0.9 мм 

Вага: 
 

Прибл. 0.56 кг/м 
Прибл. 15.00 кг/рулон 

Робочий діапазон: - 20°C + 90°C 
Макс. значення тиску води: До 6 бар (60 м водяного стовпу) 
Пакування: 
 

Коробка (40 x 40 x 20 см) 
1 Рулон 20м.п. 
2 з'єднувальних елементи (кліпси) - 30 шт 

48 коробок на палеті 
Зберігання: Сухий склад, берегти від прямих сонячних променів 



 

Застосування: 
Типовим застосуванням металевої гідрошпонки 120 (160)VB1 / VB2 є гідроізоляція будівельних 
швів у бетонних конструкціях на рівні ґрунтових вод. 
Після встановлення в будівельних швах у бетоні спеціальне покриття утворює зв'язок зі свіжим 
бетоном, яке постійно ущільнює шов. 
Металева гідрошпонка 120 (160) VB1/VB2 не тільки швидко і легко встановлюється, але й 
забезпечує надійне постійне ущільнення - навіть проти високого тиску води. 
 
Монтаж: 
Монтаж аналогічний для гідрошпонки 120 і 160 мм. 

 
Продукт поставляється в картонній упаковці. Вона містить 

з'єднувальний листовий рулон 120 VB1/VB2, а також кронштейни для 
кріплення та кліпси 

 
 
 
 

 
Зніміть нижню половину захисної плівки зі спеціального 

покриття. 
 
 
 
 
 

Помістіть гідрошпонку 120 VB1/VB2 в центр конструкції на 
зовнішній арматурний каркас. 

Встановіть кронштейни, (30 шт/рулон), гідрошпонку, і закріпіть їх 
на верхньому армувальному шарі за допомогою в'язального дроту. 

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ! Для гідрошпонки 120 VB1 покриття має бути 
звернене до сторони підпору води! 

Глибина вкладання в бетон повинна бути не менше 3см і не 
повинна бути більше половини висоти листового металу (6см). 

 
З'єднання гідрошпонки 120 VB1/VB2 між собою необхідно робити 

внахлест, перекривати щонайменше на 5 см в області з'єднання. 
 
 
 
 
 

 
Для цього верхня захисна плівка повинна бути приклеєна на 

з'єднану ділянку. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

http://www.mastertec.eu/


 

Нахлест гідрошпонки 120 VB1/VB2 повинен бути щонайменше 
5см. Щільно притисніть обидва кінці. Не повинно бути жодних 
забруднень на поверхнях клею, які могли б заважати склеюванню. 

 
 
 
 

 
 
Зафіксуйте стик однією з з'єднувальних кліпс і закрийте захисну 

плівку назад на спеціальне покриття. 
 
 
 
 
 

 
 

 
Монтажний ескіз металевої гідрошпонки 
 
Кути елементи можуть бути виконані на будівельному 

майданчику. 
 
 
 
 
 
 

 
Після бетонування фундаментної плити і перед закриттям опалубкою стін або встановленням 
подвійних стін необхідно видалити залишкову захисну плівку. 
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