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КонцеПтот на „бела Када”
Системот „Бела када“ (од германски Weiße Wanne) 
претрставува концепт за изведба на АБ конструкции кој 
обезбедува отпорност на објектите изложени на дејство на 
активен хидростатски проитисок на продор на вода преку 
вградување на водонепропусен бетон и обезедување на 
прекините при бетонирањето.  

ПроизВодСтВо, ВградУВаЊе и нега на бетонот

За да се обезбеди водонепропустливост на АБ 
конструкција, неопходно е бетонот да има затворена 
структура која гарантира минимална апсорпција на вода 
во бетонот. За таа цел  бетонот мара да биде правилно 
вграден и негуван, да биде хомоген, без појава на 
пукнатини или сегрегати. 
Основни предуслови за изработка на квалитетен бетон со 
високи водонепропустливи својства, наменет за изведба 
на „Бела када“ се: 

 правилен избор на материјалите за изработка 
на бетонот (агрегат, цемент и адитиви);

 правилен избор на технологија на производство 
и вградување на бетонот; 

 нега на свежиот бетон.
Со цел да се избегне појава на пукнатини, бетонирањето 
мора да се изврши континуирано без прекини. Кај 
масивните бетонски пресеци (темелни плочи) – слоевите 
во кои се поставува свежиот бетон, потребно е меѓусебно 
да се ревибрираат додека бетонот е се уште обработлив – 
односно секој следен слој на бетон да се постави на бетон 
кој сè уште е свеж и овозможува правилно ревибрирање и 
хомогенизирање на двата слоја. 

Од тие причини, технологијата на производство, 
транспорт, вградување и нега на свежиот бетон, треба 
да се приспособи на условите на градилиштето и да се 
избегнат застои при бетонирањето. 
Конечно, вградениот бетон веднаш по зацврстувањето 
треба да се држи во влажна средина – постојано, во 
рок од неколку дена да се прска со вода и/или да биде 
покриен со материјал кој би ја задржал влагата (најлон, 
геотекстил, јута). Кај големи, отворени бетонски површини 
изложени на ветер, пожелно е бетонот да се заштити со 
прскање на специјализиран материјал за површинска 
заштита (curing) – ЗАШТИТА-Б/Б3.

Притоа, не се предвидува користење на класична 
надворешна хидроизолација.
Системот Бела када се базира на два услова:

 добар квалитет, вградување и нега на бетонот;
 соодветна обработка на фугите и прекините 

при бетонирањето.

Заштита на свеж бетон - Заштита - Б/Б3
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адитиВи за ПроизВодСтВо на ВодонеПроПУСтлиВ бетон

За производство на бетон со високи перформанси и 
висок степен на водонепропустливост, препорачуваме 
истовремено користење на два типа адитиви од 
производната програма на АДИНГ: 

 СуПерПлАСТИфИКАТОр СуПерфлуИД-21М1М еКО
 АДИТИв ЗА вОДОНеПрОПуСТлИвОСТ ХИДрОфОБ 21

Суперпластификаторот СуПерфлуИД-21М1М еКО овозмо-
жува подобрена обработливост на бетонот, правилно 
вградување, редукција на водата во бетонот, намалување 
на W/C-фактор на бетонот, зголемување на компактноста 
и густината на бетонот, зголемување на почетните и 
крајните јакости на бетонот. На тој начин се зголемува 
отпорноста на бетонот на продор на вода под притисок. 
Карактеристики на СуПерфлуИД-21М1М еКО го прават 
погоден за производство на високовредни бетони, бетони 
отпорни на дејство на мраз и соли, бетони отпорни на 
карбонизација и хемиска аграсија.
улогата на ХИДрОфОБ-21 е да ја спречи капиларната 

апсорпција на вода во бетонските пресеци, како и да 
ги направи бетонските површини водо-одбојни (водо-
репеленти).
Дозирање на адитивите се врши процентуално во однос 
на масата на цемент во бетонската мешавина. 
Препорачано дозирање на адитивите: 

 СуПерфлуИД-21М1М еКО - 0,6% до 0,9% во однос на 
масата на цементот во бетонската мешавина. Доколку се 
работи во услови на високи амбиентални температури (во 
лето), или е предвиден продолжен транспорт на бетонот 
(до 3 часа), препорачуваме повисока дозажа (над 1%) и 
класа на конзистенција на бетонот S4.

 ХИДрОфОБ-21 - 0,4% до 1,0% во однос на масата на 
цементот во бетонската мешавина.
Адитивите е најдобро да се дозираат автоматски во 
текот на подготовката на бетонот, со цел да се овозможи 
правилна контрола на редукцијата на вода (~15% за 
дозажа на СуПерфлуИД-21М1М еКО од 0,7%), како и 
правилна контрола на конзистенцијата на бетонот.

Водо-одбојна бетонска површина Испитување на капиларна апсорпција Ефекти на капиларна апсорпција

Испитување на отпорност на бетонот на продор на вода под притисок
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Покрај вградувањето на вДП бетон, за обезбедување 
водонепропустливост на конструкцијата во целина, 
неопходно е соодветно да се обработат местата на кои 
се врши прекин во текот на бетонирањето. За таа цел – 
обезбедување на прекините на бетонирање од продор 
на вода – развиени се повеќе системи кои се базираат 
на поставување на водонепропустлива бариера од 
еластичен материјал (физичка бариера - мембрана, 
експандирачки траки, инјектиран еластичен материјал и 
др.), кои ќе го спречат продорот на вода и истовремено 
ќе може да ги следат дилатациите на конструкцијата.  
во продолжение, образлoжени се повеќе на системи за 
обработка на прекините во бетонирањето, со примена 
на материјали од програмата на компанијата TPH GmbH, 
Германија. АДИНГ АД Скопје е генерален застапник за 
производите на TPH за Македонија и регионот.

 Eкспандирачки ленти HYDROTITE – ленти 
изработени од материјал кој има својство во контакт 
со вода да го зголемува својот волумен (бабри), при 
што лентите ја затвораат пукнатината што се јавува на 
местата каде бетонирањето било прекинато, со што се 

детали за обезбедУВаЊе ВодонеПроПУСтлиВоСт 
на ПреКините Во бетонираЊето

Eкспандирачки ленти HYDROTITE

челична арматура

експандирачка лента HYDROTITE

лепило FIX-O-FLEX

армиран бетон

вода

ЕКСПАНДИРАЧКА ЛЕНТА HYDROTITE, ЛЕПИЛО FIx-O-FlEx
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Обработка на преклоп на експандирачки ленти HYDROTITE

Детал за обработка на прекините во бетонирањето 
со PROOFMATE FD FOIl

 Еластична мембрана PROOFMATE FD Foil 
-  Се користи како дополнување или замена на 
експандирачките ленти. Се аплицира од надворешната 
страна на конструкцијата, на местата изложени 
на позитивен хидростатски притисок (за нејзино 
поставување надворешната страна на конструкцијата 
треба да биде пристапна за интрвенција).
вградувањето на мембраната се врши со нанесување 
на трајноеластично лепило FIX-O-FLEX по целата 
површина на мембраната, по што таа се поставува по 
должина на спојот на бетонирање, централно во однос 
на прекинот (пукнатината). Мембраната PROOFMATE 
FD Foil е изработена од EPDM (Ethylene propylene dien 
copolymer) и е трајноеластична, отпорна на екстремна 
хемиска агресија и ув-зрачење. Поради високата 
трајност и еластичност, PROOFMATE FD Foil се користи 
при санација на пукнатини изложени на позитивен 
хидростатски притисок кај инженерски и ХТО објекти.

блокира продорот на вода во објектот. Материјалот е 
дизајниран на начин да има одложен ефект – кој спрчува 
експандирање на лентата во првите неколку дена по 
поставувањето (додека е бетонот уште свеж).
експандирачките ленти HYDROTITE се аплицираат 
според приложените детали, со лепење на веќе 
избетонираните делови на конструкцијата, на местата 
каде треба да се продолжи со бетонирањето и притоа 
да се обезбеди водонепропустливост на пресекот:

 споеви помеѓу хоризонтала (темелна плоча) и 
вертикала (темелни АБ ѕидови);

   прекини во бетонирањето на самата темелна плоча 
и ѕидови;

   продори на цевки.
експандирачките ленти се лепат со користење на 
трајноеластично лепило FIX-O-FLEX. во случај на дејство 
на екстремен хидростатски притисок за лепење на 
експандирачките ленти се препорачува експандирачки 
еластичен кит QUELLFLEX, исто така во производство на 
компанијата TPH, Германија.
експандирачките ленти HYDROTITE се поставуваат на 
средината на пресекот, помеѓу арматурата на најмалку 
10-15 cm од краевите на пресекот. Од таа причина, 
пресеците на АБ елементи – ѕидови, во склоп на 
подземниот дел од конструкцијата, препорачливо е да 
се со ширина од ~30 cm. Дополнително, бетонот на кој 
се поставува лентата треба да биде соодветно вграден 
и извибриран, со релативно рамна и чиста површина. 
Новиот бетон треба да биде соодветно вграден и 
извибриран за да се избегне појава на сегрегации. 
лентите се произведуваат во повеќе форми на профил 
и со различни дебелини. Како приближна препорака 
околу изборот се препорачува дебелина од 2 mm 

за длабочини на објектот до 2 m, 3 mm за 3 m, 4mm 
за 4 m длабочина. За поголеми длабочини од 4 m 
препорачуваме користење на HYDROTITE CJ профилот 
(со три комори). ваквиот начин на обработка на 
прекините во бетонирањето е тестиран на 7 bar активен 
хидростатички притисок (во екстремни ситуации може 
да се користи и до 10  bar).

Обработени прекени во бетонирањето 
со експандирачка лента HYDROTITE
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Местата на конструкцијата каде цевки или друга инсталација 
пробива низ АБ платна, потребно е да се обработат 
со користење на трајноеластичен кит FIX-O-FLEX кој 
овозможува соодветно да се затвори (задихтува) контактот 
на цевката (инсталација) и бетонската конструкција. во 
случај кога постои можност од механички оштетувања се 
препорачува еластичниот кит да се заштити со користење 
на реПАрАТур МАлТер - ф. 
во услови на висок хидростатски притисок продорот 
може дополнително да се обезбеди со примена на 
експандирачка лента  HYDRТIТе (детал 1).

детали за обезбедУВаЊе на Продорите низ бетонСКиот ПреСеК

Продори на цевки обработени со трајноеластичен кит FIx-O-FlEx

      Продор на цевка низ тело на бранаПродор на АБ колови низ темелна плоча Продор на цевка низ подземен ѕид

Детал 1
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во зависност од ширината на дилатационата фуга, како 
и од степенот на изложеност на хидростатски притисок 
и механички влијанија, постојат повеќе типови на 
системи за обезбедување на водонепропустливоста на 
дилатацијата – кои истовремено овозможуваат слободна 
дилатација на кострукцијата. 

 Кутиести профили за обработка на дилатации 
PROOFMATE-EK, производство на компанијата TPH 
GmbH, Германија. Како што е прикажано на скицата, 
профилот е дизајниран на начин да може да ги 
апсорбира хоризонталните, вертикалните и дилатациите 
на свиткување кај објектот.
во зависност од ширината на дилатацијата, кутиестите 
профили PROOFMATE-EK се достапни во повеќе 

детали за обезбедУВаЊе ВодонеПроПУСтлиВоСт на дилатациони ФУги

димензии – за фуги со ширина од 15 до 120 mm.
Профилот PROOFMATE EK е изработен од EPDM (Ethylene 
propylene dien copolymer), поради што е трајноеластичен, 
отпорен на екстремна хемиска агресија, како и на 
позитивен хидростатски притисок од 1 bar. 

 

ОБРАБОТКА НА ДИЛАТАЦИОНА ФУГА 
СО КОРИСТЕЊЕ НА ТРАЈНОЕЛАСТИЧЕН КИТ

Proofmate EK type W [mm] H [mm] JW [mm] JP [mm]
Proofmate EK 15-25 36 35 20 45
Proofmate EK 18-30 36 35 25 45
Proofmate EK 20-40 46 37 30 45
Proofmate EK 27-49 56 55 35 65
Proofmate EK 30-60 68 70 45 90
Proofmate EK 35-70 80 87 55 95
Proofmate EK 50-95 107 90 65 105
Proofmate EK 55-120 135 95 80 105

W = ширина на профил, H = висина на профил
JW = минимална ширина на спој потребна за инсталирање на профилот
JD = минимална длабочина на спој потребна за исправно функционирање

Бројот на типот го покажува минималниот и максималниот простор на спојот за којшто е дизајниран профилот.

Поради високата трајност и еластичност, PROOFMATE EK 
профилите наоѓаат примена за обработка на дилатации 
кај објекти со неколку ката под земја (до 10 m), подземни 
гаражи, кај инженерски и ХТО објекти.
PROOFMATE EK се поставува со механичко втиснување 
во фугата, вообичаено со пневматски чекан. Бетонските 
рабови на дилатацијата треба да бидат мазни и 
паралелни, со цел профилот да може секаде соодветно 
да ја затвори фугата. Пред втиснувањето на профилот 
PROOFMATE EK, страниците на фугата се премачкуваат 
со трајноеластичен кит FIX-O-FLEX кој има функција да 
го залепи профилот, но и како лубрикант кој го олеснува 
втиснувањето на профилот во дилатацијата. 
во зависност од типот на конструкцијата, изложеноста 
и димензиите на дилатацијата како замена за кутиестите 
профили PROOFMATE EK, можно е да се користат и 
соодветни кружни профили PROOFMATE E. За исполна 
на дилатациони фуги со помали димензии (2-3 cm), кои 
не се изложени на висок хидростатски притисок, можно 
е користење на трајноеластичен кит FIX-O-FLEX кој се 
нанесува на вметнато полиетиленско црево, ПвЦ црево, 
експандиран полистирен, или друг соодветен материјал.
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