
Система складається з:  
• Пробки, що вводяться - WEBAC Plug - для герметизації внутрішніх отворів для 
опалубки (у пластику, бетоні та залізобетоні) 

•  Фланці-WEBAC та кільця WEBAC, що ущільнюють зовнішню поверхню прокладки
•Комбінація ущільнювальних фланців WEBAC та адаптерів - адаптер WEBAC для арматури

Пробки - WEBAC Plug - відрізняються інноваційним дизайном та чудовими 
властивостями. Основа пробкивироблена з ударостійкого поліаміду, має спеціальні 
анкерні вкладки. Полімерна гума також має вкладки для поліпшення герметичності. 
Гумовий елемент пробки набухає при контакті з нейтральною (pH 7) і лужною (pH 
13) водою до приблизно 400%; при контакті з морською водою (pH 4,5) до приблизно 
200%. Продукт не містить нестабільних сполук бентоніту; він має високу хімічну 
стійкість; він стійкий до олій, мінеральних і рослинних жирів і олій. Набрякову 
пробку можна використовувати при контакті з прісною і солоною водою. Пробку 
можна використовувати з обох сторін розпірної трубки. Його слід забити всередині 
розпірної трубки тупим дерев’яним молотком. Немає необхідності закріплювати 
місце установки пробки будь-яким мінеральним або епоксидним розчином. 
Стандартні розміри пробки: діаметр 22 мм і довжина 22 мм.
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 WEBAC® Plug/Ring/Flange інноваційна система ущільнення та ізоляції для 
опалубки з використанням стабілізованих полімером спучуючих гум.



Фланцеві і ущільнювальні кільця WEBAC Flange та WEBAC Ring застосовуються 
для постійного ущільнення зовнішньої поверхні розпірних труб. Після нанесення 
фланця або кільця на розпірну трубу і розміщення її в незатвердженому бетоні після 
контакту з водою ці елементи розбухнуть і тим самим ущільнюють з'єднання між 
розпірною трубою і бетоном. Фланці можуть також використовуватися для 
герметизації арматурних брусків (також ребристих). Фланець і кільце мають ті ж 
властивості, що і резиновий елемент для набухання WEBAC Plug. 

WEBAC  Ring 20*2, WEBAC  Ring 24  

WEBAC  Flange 12, WEBAC  Flange 17, 

WEBAC  Flange 24, WEBAC  Flange 31, 

WEBAC  Flange 39 

Різні діаметри фланця 

WEBAC Flange 12 на арматуре WEBAC Ring 24 на втулке з фібробітону 

WEBAC Flange 24 

Втука пластикова 

WEBAC Plug 22 
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Спеціальна будівельна продукція

WEBAC® Plug/Ring/Flange

Властивості
Упаковані в пластикові пакети
Зберігання: в сухому місці в пластикових пакетах - безстроково 
Розширення: від 200 до 400%
Твердість по шору - приблизно 45
Міцність на стиск - близько 0,8 Н / мм2
100% подовження при розриві

Просте і дешеве рішення
Легка збірка - конічна форма - герметизація після одного удару молотком 
Використовуйте без клею
Можна використовувати в різних погодних умовах - низькій температурі, опади, 
вологі стіни
Висока механічна та хімічна стійкість
Не потрібно використовувати оздоблювальні шпаклівки




