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BESCHRIJVING
 
SPETEC® ITS is een injectiesysteem dat toelaat om stortnaden en 
koude voegen via een vooraf geïnstalleerd injectiekanaal te injecteren. 
SPETEC® ITS wordt geplaatst in stortnaden, rondom buisdoorgangen 
en in holtes tussen betonplaten en damwanden.
Het fungeert als een kanaal voor het injectiehars dat, wanneer het in 
contact komt met water, zal zwellen en de voeg permanent afdicht.

VOORDELEN

• Geen speciale gereedschappen nodig.
• Eenvoudig te plaatsen, 
• Compleet systeem geleverd met alle bijhorigheden. 
• Het injectiekanaal kan aangepast worden naar de correcte lengte 

op de werf. 
• Dankzij de metalen spiraal in de kern behoudt het injectiekanaal zijn 

diameter bij buiging. 
• Injectie onder lage drukken mogelijk. 
• Kan zowel preventief geïnjecteerd worden als wanneer er zich ef-

fectief lekkages voordoen. 
• Na injectie is de voeg permanent waterdicht. 
• Het injectiehars verspreidt zich uniform door de poreuze huid van 

het injectiekanaal, niet via gelokaliseerde ventielopeningen wat re-
sulteert in een meer uniforme verspreiding van het hars in de voeg. 

• Indien er geen lekkage is hoeft het SPETEC® ITS injectiekanaal niet 
geïnjecteerd te worden. 

• Er is geen onderbreking in het bouwproces wanneer het SPETEC® 
ITS kanaal geïnstalleerd wordt.

• Kan gecombineerd worden met andere preventieve waterdichtings-
producten zoals bentoniet zwelbanden, synthetische zwelrubbers,…

 

TOEPASSINGSGEBIED

• SPETEC® ITS wordt geplaatst in stortnaden, rondom buisdoorgan-
gen en in holtes tussen betonplaten en damwanden.

• Hernemingsnaden
• Voegen tussen oud en nog aan te storten vers beton. 

VERWERKING
 
Opmerking: Het volgende is een typische applicatiebeschrijving. 
Bij andere werf parameters kunt u contact opnemen met onze 
technische afdeling. 

VOORAFGAANDE ANALYSES
In de meeste gevallen zijn er geen voorafgaande analyses nodig voor 
de installatie van de SPETEC® ITS. 

BENODIGD GEREEDSCHAP
Geen speciale gereedschappen nodig voor de installatie van de 
SPETEC® ITS. 

VOORBEREIDING VAN DE ONDERGROND
SPETEC® ITS wordt geplaatst op een stofvrije en hard beton. 
Indien de ondergrond ruw is wordt deze eerst met SPETEC® WT400 
uitgevlakt.

VOORBEREIDING VAN HET PRODUCT
Snij het injectiekanaal SPETEC® ITS tot de gewenste lengte, afhankelijk 
van de lengte van de voeg. De maximale lengte per stuk injectiekanaal 
mag niet meer zijn dan 6 meter. Zorg ervoor dat de afgesneden uiteinden 
glad zijn en bevestig de blauwe hoekstukken aan beide uiteinden van 
het SPETEC® ITS injectiekanaal door deze erop te schroeven. Snij de 
bijgeleverde versterkte PVC slangen tot op de vereiste lengte en schuif 
deze over de hoekstukken. Sluit de versterkte PVC slang aan op de 
uiteinden en sluit ze af met de afsluitdop.

AANBRENGEN
Plaats de voorbereide stukken SPETEC® ITS in de voeg en bevestig deze 
met de metalen clips en met staalnagels om de 30 cm. Zorg ervoor dat 
de injectieslang steeds in contact is met de ondergrond. Opletten dat 
bij het overlappen van de hoekstukken er een afstand zit van 2 à 3 cm 
tussen de injectiekanalen, dit teneinde geen contaminatie te hebben 
tijdens het injecteren. De versterkte PVC injectiekanalen kunnen aan 
de wapeningsstaven met staaldraad vastgemaakt worden of kunnen 
opgerold worden in een plastic doos die in het beton wordt ingewerkt. 
De afstand tussen de injectiepijpen bij de overlapping mag niet groter 
zijn dan 7 cm. De SPETEC® ITS injectieslang dient aan beide zijden 
minimum 7 cm beton dekking te hebben. 
 

AFWERKING
SPETEC® ITS kan geïnjecteerd worden met SPETEC® SEAL F400, 
SPETEC® STOP H100, SPETEC® SEAL GT350. Dit kan preventief 
nadat het beton is gestort of pas in geval dat er zich effectief lekkages 
voordoen.Voor het gebruik van de SPETEC® injectieharsen is een 
injectiepomp nodig. Dit kan een manuele, elektrische of pneumatische 
pomp zijn. 

Verwijder de afsluitdopjes. Controleer vóór het injecteren of de correcte 
in- en uitlaat van de injectieslang gekend zijn. Om dit te controleren kan 
men eenvoudigweg met water injecteren en verifiëren waar de uitlaat 
van de slang zit. 

Bereidt het hars voor volgens de gegevens van de respectievelijke 
technische fiche. Het is aangeraden om de injectieslang eerst met water 
te injecteren, teneinde zeker te zijn dat er genoeg water in de voeg 
aanwezig is zodat het hars kan reageren. Gebruik aparte injectiepompen 
voor het injecteren van het water en voor het injecteren van het PUR 
hars. 

Gebruik conische packers om de injectiepomp te verbinden met het 
versterkte PVC injectiekanaal. Plaats de conische pakker aan de ingang 
van het PVC injectiekanaal en let op dat de conische pakker goed is 
aangesloten aan het PVC injectiekanaal. 

Sluit de injectiepomp aan op de pakker en start het injecteren. Als er 
water in de SPETEC® ITS slang zit dan zal dit er aan het uiteinde van 
de slang uitvloeien. Zodra er aan het uiteinde van de injectieslang 
hars verschijnt wordt de uitlaat afgesloten met een klem. Drijf daarna 
langzaam de injectiedruk op om de voeg volledig met hars te vullen. 

INJECTIEKANAAL VOOR HET AFDICHTEN VAN STORTNADEN EN KOUDE VOEGEN IN BETONCONSTRUCTIES.

SPETEC® ITS
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Als de voeg volledig verzadigd is, stop de injectie en sluit de ingang 
ook af met een klem. Verwijder de afsluitklemmen pas nadat het hars 
uitgehard is.
 

UITVOERINGSOMSTANDIGHEDEN
Vermijd injecties bij temperaturen lagen dan -20°C. Het is aan- 
geraden om het hars en de accelerator op te warmen bij extreem 
koude condities. 
  

REINIGING EN ONDERHOUD
Reinig na injectie al de gebruikte materialen met SPETEC® PUMP 
CLEANER. Contacteer de technische dienst in geval van twijfel.

COMPLEMENTAIRE PRODUCTEN 
Geschikt injectiehars SPETEC® SEAL F400, SPETEC® STOP H100 of 
SPETEC® SEAL GT350 moet apart besteld worden.
SPETEC® PUMP CLEANER.

RAADGEVINGEN / OPMERKINGEN
SPETEC® ITS kan enkel geïnstalleerd worden in lengtes van maximaal 
6 meter. Bij de overlappen dient men minstens een afstand van 7 cm 
te respecteren, dit om een succesvolle injectie te verzekeren.

 

TECHNISCHE GEGEVENS
 

UITZICHT - SAMENSTELLING
• Een metalen spiraalvormige verstevigingsdraad: Deze zorgt  

enerzijds dat het injectiekanaal niet plat gedrukt wordt door het 
gewicht van het beton tijdens het betonneren en anderzijds dat de 
kern zijn diameter zal behouden wanneer het kanaal in een bocht 
moet geplaatst worden. 

• Een filtermembraan rond het spiraal: Deze voorkomt dat de fijne ce-
ment partikels het injectiekanaal zouden binnendringen en laat ook 
toe dat het hars zich evenredig verspreidt over het ganse buitenop-
pervlak van het injectiekanaal. 

• Een synthetisch membraan: Is een geel beschermingsmembraan 
aan de buitenzijde.

• Bevestigingsclips
• Blauwe hoekstukken
• Versterkt PVC kanaal
• Afsluitdopjes
 

REACTIETIJDEN
De reactietijden zijn terug te vinden op de technische fiches van de 
injectieharsen.

VERBRUIK
1 Meter injectiekanaal per lopende meter voeg.
3 Bevestigingsclips per meter injectiekanaal.
2 Hoekstukken per injectiekanaal.
2 Stukken versterkt PVC kanaal, gesneden op de benodigde lengte 

per injectiekanaal.
2 Afsluitdopjes  

TECHNISCHE GEGEVENS

Eigenschap Waarde

Buiten diameter 12 mm

Binnen diameter 8 mm

Maximale lengte per segment 6 m

Gewicht per meter 71 g/m

Diameter van het filter porie 35 µm

Temperatuurbestendigheid Max. 70°C

Kleur geel

REFERENTIE DOCUMENTEN

FM 78518 EMS 716699

VERPAKKING
 
SPETEC® ITS wordt geleverd in een set welke alle bijhorende 
benodigdheden bevat die nodig zijn voor een juiste installatie. 

Injectie kanaal 5 stukken van 6 meter

Gewapend PVC slang 2,5 m

Afsluitdopjes 10 stuks

Hoekstukken 10 stuks

Verankering clips 100 stuks

Per pallet: 1 pallet bevat 40 SPETEC® ITS KITS van 30 meter. (1200 meter)

Gewicht per set 3,35 kg (net)

Gewicht per pallet 154 kg (net)

BEWARING EN OPSLAG
 
Op een pallet, vrij van de grond. Gestockeerd op een droge 
plaats en vrij van de grond heeft SPETEC® ITS een onbeperkte 
houdbaarheid.
 

VOORZORGSMAATREGELEN IVM VEILIGHEID
 
Gebruik steeds persoonlijke bescherming conform de lokaal
geldende richtlijnen. Raadpleeg voor gebruik de betreffende
veiligheidsbladen.
Veiligheidsinformatiebladen zijn beschikbaar op www.spetec.com.
Neem bij twijfel contact op met de technische dienst van SPETEC®

De bovenvermelde informatie wordt te goeder trouw verstrekt, echter zonder enige garanties. De toepassing, het gebruik en de verwerking van de producten vallen buiten onze controle en behoren aldus volledig tot de 
verantwoordelijkheid van de gebruiker/verwerker. Mocht Resiplast N.V. alsnog verantwoordelijk gesteld worden voor opgelopen schade, dan zal de claim steeds beperkt blijven tot de waarde van de geleverde goederen. Wij streven 
er steeds naar goederen met constante, hoge kwaliteit te leveren. Alle waardes op deze technische fiche zijn gemiddelde waardes die resulteren uit testen die uitgevoerd zijn onder laboratorium omstandigheden (20°C en 50% RH), 
waardes die nagemeten worden op de werf kunnen een lichte afwijking vertonen vermits de omgevingscondities, de toepassing, en de manier van verwerken van onze producten buiten onze controle vallen. Geen andere producten 
toevoegen dan deze die aangegeven zijn op de technische documentatie. Deze versie vervangt alle vorige versies. Versie 2.0 Date: 22 mei 2020 10:44 a.m.


