
KUNEX® - MONTÁŽNÍ NÁVOD 

 

Během instalace těsnicích pásů: 

Upevn ění vnit řních t ěsnicích pás ů 
Vnitřní těsnicí pasy jsou ukotveny k vyztuží. Těsnici pasy jsou přichyceny na kraji  
speciálními svorkami nebo v případě těsnicích pasů s ocelovými deskami. 
pomoci dírek na okraji ocelové desky v maximálních intervalech 25 cm. 

 

 

Horizontální umíst ění těsnicích pás ů v betonových deskách  

K předejiti tvorby voštin nebo dutin v betonu musí byt vnitřní těsnicí pasy v základech 
nebo betonových deskách instalovaný ve tvaru V pod uhlem ≥ 15° směrem vzhůru. 

 

 

Upevn ění vn ějších t ěsnicích pás ů 
Vnější těsnicí pasy pro stěny jsou v okrajích upevněny na bedněni pomoci hřebíků. Hřebík 
se zatluče do hloubky maximálně 1/3 své délky a ohne se přibližně o 45°. Pokud hrozí 
riziko odtrženi kotveni pasu (např. kvůli příliš velké zátěži při nevhodném ukládaní betonu) 
musí byt těsnicí pas připevněn k vyztuží, např. za horní kotvici výstupek pomoci svorek, 
každých 25 cm. Vnější těsnicí pasy pro horizontální instalace pod základy jsou připevněny 
přímo do podkladního betonu. 

 

 

  



Vzdálenosti mezi spoji t ěsnicích pás ů 
Vzdálenost mezi dvěma spoji těsnicích pasů musí byt minimálně 0,5 m. V každém případě 
musí byt délka volného konce těsnicího pasu minimálně 1,0 m tak, aby na stavbě mohla 
byt napojeni provedena snadno a správně. 

 

 

Těsné bedn ění 
Při instalaci systému těsnicích pasů zajistěte, aby bedněni bylo těsně, stabilní a nepohyblivé. 
Čelo bedněni musí doléhat těsně k pasům. Těsnicí pas musí byt chráněn proti 
poškozeni před a během betonovacích prací. 

 

 

Během betonování 

Zalévání vn ějších t ěsnicích pás ů 
Těsnicí pasy musí byt při zalévaní betonem bez znečištěni a ledové námrazy. Pokud je to 
nezbytné, musí byt před betonováním očištěny (např. odstraněni akumulovaného stavebního 
nánosu, jako jsou piliny, písek, betonové odštěpky, cementové mléko, oleje, tuky, sníh, led atd.). 
Toto je důležité především pro vnější pasy do základů konstrukce. 

 
Zalévání bez vytvá ření voštin nebo dutin  
Těsnicí pasy musí byt zcela uzavřeny v betonu a beton musí byt bez dutin. Ujistěte se, že spadová 
výška betonu při ukládaní je mala, nedochází k segregaci kameniva a betonová směs je ukládaná 
rovnoměrně. 

 



Vzdálenost mezi ponorným vibrátorem a t ěsnicím pásem  
Ponorný vibrátor se nikdy nesmí dotknout těsnicího pasu nebo jeho připevněni (minimální 
vzdálenost ≥ 10 cm). Většinou se preferuje k hutněni betonu v okolí vnějšího těsnicího pasu použit 
vnější vibrátor, který poskytuje lepši zhutněni kolem kotvicích výstupků. 

 

 

Ochrana 

Ochrana odhaleného t ěsnicího pásu na stavb ě 
Těsnicí pasy musí byt chráněny před poškozením, dokud nejsou zcela zality betonem. 
Příklady vhodných ochranných opatřeni: 

• těsnicí pasy ve stěnách: překryt konce vyztužovacích prutů deskou, uložit pas do vhodné 
krabice 

nebo jej srolovat a odložit stranou 
• těsnicí pasy, které musí byt pojížděny: zcela je překryt nebo uložit do pískového lože 
• těsnicí pasy, jejichž konce budou po nějakou dobu odhaleny: překryt tak, aby byly zcela 

Chráněny 

 
 

Odbedňování 

Odbedn ění v okolí vn ějších t ěsnicích pás ů 
Dávejte velký pozor, aby se těsnicí pas během odstraňovaní přilehajícího nebo připojeného 
bedněni nevytrhl. Bude-li to nezbytné, prodlužte v těchto oblastech dobu před odbedňovaným. 
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