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ZASTOSOWANIA
Ściany fundamentowe

Pod płytą fundamentową

Tunele

Połączenia grodzic 
Studzienki kanalizacyjne

Piwnice

Nowe konstrukcje – 
Nietypowe warunki

BENTOGROUT® to zaprawa o dużej zawartości składników stałych, 
składająca się z chronionej prawnie mieszaniny bentonitu i polimerów, 
stworzonych w celu zatrzymania przecieków wody w nowych i istnieją-
cych konstrukcjach. Rozszerza się ona, tworząc grubą warstwę o ni-
skiej przepuszczalności na całej powierzchni zewnętrznej konstrukcji, 
wypełniając puste przestrzenie w gruncie przylegającym do konstruk-
cji i uszczelniając małe pęknięcia w betonie. 
Montaż jest szybki i łatwy. Wystarczy wymieszać BENTOGROUT® 
z wodą zgodnie z instrukcją i wpompować ją w pobliżu zewnętrznych 
ścian budynku. Można ją wpompować bez odkopywania od zewnętrz-
nej strony budynku, bądź od strony wewnętrznej przez otwory wywier-
cone w ścianie lub płycie. 
Zestaw do iniekcji BENTOGROUT firmy CETCO zaprojektowany specjal-
nie dla produktu BENTOGROUT, jest zasilany elektrycznie i składa się 
z pompy kawitacyjnej, zapewniającej ciągły przepływ, oraz pionowego 
mieszadła łopatkowego pozwalającego uzyskać prawidłowe ścinanie 
i mieszanie. Kompaktowa i mobilna budowa ułatwia użycie w zamknię-
tych przestrzeniach i pozwala na bezpośredni dostęp przez drzwi 
o standardowym rozmiarze. 
Rozwiąż te trudne problemy z przeciekającą wodą dzięki produktowi 
BENTOGROUT® – When in doubt, BENTOGROUT®.

NAPRAWCZA BENTONITOWA ZAPRAWA  
DO INIEKCJI

BENTOGROUT®

BENTOGROUT®
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BENTOGROUT®

Doskonałe właściwości uszczelniające:

Ochrona przed przeciekającą wodą:

•  Utrzymuje właściwości pęczniejące i samouszczelniające w celu 
zatrzymania przecieków wody w miarę osiadania konstrukcji  
wraz z upływem czasu. 

• Wypełnia puste przestrzenie i zasklepia pęknięcia w betonie.

•  Zastosowany poniżej poziomu terenu produkt BENTOGROUT®  
nie kurczy się, ani nie wysycha. 

•  Cykle zamarzania/odmarzania nie mają wpływu na skuteczność 
działania.

Korzyści i cechy instalacji:

Szybkość i łatwość:

•  Nie ma potrzeby wykonywania wykopów dzięki możliwości użycia 
lancy do iniekcji (perforowana końcówka do iniekcji). 

• Wystarczy wymieszać z wodą i wpompować.

• Aby szybko i łatwo wyczyścić, wystarczy spłukać wodą. 

Wszechstronność:

• Utrzymuje elastyczną i płynną konsystencję. 

• Można montować zimą i przy złej pogodzie. 

• Skuteczny w obszarach o ograniczonym dostępie.

BENTOGROUT®  
można również 
iniektować od 

wewnątrz przez 
otwory wiercone  

w ścianie  
lub w płycie

BENTOGROUT® wstrzykiwany od zewnętrznej 
strony istniejącej ściany fundamentowej

Ściana fundamentowa

Pompa i mieszadło 
BENTOGROUT® firmy CETCO 
zostały zaprojektowane 
specjalnie do użycia 
BENTOGROUT®


