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HYDROTITE  

 

PROFILE PĘCZNIEJĄCE 
OPIS PRODUKTU 
HYDROTITE jest hydrofilową gumą, która pod wpływem zaabsorbowania wody zwiększa swoją objętość. To 
stwarza możliwość elastycznego wypełnienia szczeliny aby zapobiec infiltracji wody. Materiał hydrofilowy 
dostarcza takich własności odnośnie wodoszczelności, które mogą być wykorzystane do celów nieosiągalnych 
przy użyciu innych materiałów. 
Dodatkowo odkryto i zastosowano kompozycję strukturalną hydrofilową z chloroprenem o mniejszej 
rozszerzalności. Tego rodzaju złożony typ uszczelki  (guma hydrofilowa i guma chloroprenowa) przeznaczony jest 
do rozszerzenia w kierunku grubości i zapewnia szczelność złącza nawet przy zmianach rozmiarów przerwy ze 
względu na zachowanie przez nią elastyczności. Ta unikalna koncepcja zakłada iż woda jest zatrzymana przez 
samą siebie. 
 
RODZAJE PĘCZNIEJĄCYCH PROFILI 
 
• HYDROTITE DS., DSS, DSH – do uszczelniania złącz elementów prefabrykowanych 
 

       

Profil HYDROTITE
DS 0620

Klej do mocowania
MAXFLEX 100 LM

Druga cz ęść 
betonowej konstrukcji

Pierwsza cz ęść 
betonowej konstrukcji  

 
• HYDROTITE CJ, SS – do uszczelniania złącz, przerw technologicznych przy wylewaniu betonu 

 

Druga cz ęść 
betonowej konstrukcji

Pierwsza cz ęść 
betonowej konstrukcji

Klej do mocowania
MAXFLEX 100 LM

lub
LEAKMASTER

HYDROTITE CJ-0725-3K

Zamocowanie gwo ździami 
do betonu

 
 

• HYDROTITE RSS, CJ-M – do uszczelniania dylatacji 

                                                                                    

Zaprawa MAXREST
lub MAXPLUG w celu 

zamkni ęcia profilu 
pęczniejącego

Nacięcie rysy w celu 
umieszczenia profilu 

pęczniejącego

Profil HYDROTITE - RSS

Rysa

Wzmocnienie uszczelnienia siatk ą
Powłoka izolacyjna 

MAXSEAL, MAXSEAL FLEX

 

                                        
Druga cz ęść 

betonowej konstrukcji
Pierwsza cz ęść 

betonowej konstrukcji

Klej do zamocowania profilu
MAXFLEX 100 LM

lub  LEAKMASTER Profil HYDROTITE CJ -2020-M,
 CJ - 3030-MMateriały wypełniaj ące 

dylatacj ę

Sznur dylatacyjny MAXCEL
Materiał uszczelniaj ący 

MAXFLEX 100 LM lub MAXFLEX 900

Druga cz ęść 
betonowej konstrukcji

Pierwsza cz ęść 
betonowej konstrukcji  

        
DS-0415-2,5I
H W
4 15

h
2,5       

DS-0615-4,5I
H W
6 15

h
4,5    

 
 

            
DSS-320
H W
3 20       

DSS-420
H W
4 20  

 
 

       
DSH-04525-3,0I

H W
4,5 52,5

h
4    

DSH-0620-2,5l
H W
6 20

h
6  

 

  
CJ-0725-3K

H W
7 25  

 

  
SS-0520
H W
5 20     

SS-0220
H W
2 20     

SS-0320
H W
3 20  

 
 

D

   
RSS-040-P
D 4 mm=       

RSS-080-P
D 8 mm=      

RSS-140-P
D 14 mm=  

D

   
RSS-0806-C

D B
8 6

RSS-1410-C
D
14

B
10  

D

    
RSS-2519-D

D B
25 19  

         
CJ-2020-M

H W
20 20

CJ-3030-M
H W
30 30  



 
HYDROTITE 

 
ŁĄCZENIE PROFILI HYDROTITE 
 
Połączenie profili HYDROTITE wykonuje się na styk. Jeżeli w przekroju HYDROTITE znajdują się komory to 
należy zwrócić uwagę na staranne ich zaklejenie, aby zapobiec penetracji wody wzdłuż profilu. Do tego celu 
należy użyć kleju cjanoakrylowego lub silikonu pęczniejącego LEAKMASTER. 
W celu uzyskania większej pewności połączenia doczołowego, w miejscu połączenia można dodatkowo 
zaaplikować silikon pęczniejący LEAKMASTER. 

Łączenie na 
skrzy żowaniu

Łączenie na 
długości

Wygi ęcie
promieniowe

Łączenie w
narożniku

połączyć na 
styk i skleić

HYDROTITE CJ

gwoździe do 
betonu

LEAKMASTER

LEAKMAST ER

połączyć na 
styk i skleić

połączyć na 
styk i skleić

połączyć na 
styk i skleić

Promień  gięc ia profilu CJ to 
min. 60mm. Jeżeli potrzeba 
więcej to należy rozciąć i skleić 

 
 

Prefabrykaty Przejścia
szczelne

Złącza w
ścianachTunele

LEA KMAS TE R

HYDROTITE CJ

HYDROTITE CJ

Przykłady zastosowa ń
Jeżeli powierzchnia betonu 
nie jest gładka to należy ją 
dok ładnie w ygładzić lub użyć 

s i l i k on u  p ę czn i e ją ce go  
LEAKMASTER.HYDROTITE CJ

HYDROTITE CJ min. 10cm

 
 
APROBATY I ATESTY 
Aprobata Techniczna ITB nr AT ITB 15-6557/2011 i Aneks nr 1 
Krajowa Deklaracja Zgodności nr 25/2016 
 
GWARANCJA  
Informacje zawarte w tej instrukcji zostały uzyskane na bazie naszych doświadczeń i wiedzy fachowej, uzyskanej 
z testów i z danych bibliograficznych. DRIZORO zachowuje sobie prawo do wprowadzania zmian bez 
wcześniejszego zawiadomienia.  

Za wszelkie użycie tych danych do celów innych niż ściśle określonych w tym biuletynie firma nie ponosi 
odpowiedzialności, chyba że takie działanie zostanie przez nas autoryzowane.  

Nie ponosimy odpowiedzialności przewyższającej wartość nabytego produktu. 
UWAGA  

Wraz z ukazaniem si ę tej instrukcji technicznej wszelkie wcze śniejsze publikacje techniczne dotycz ące 
produktu trac ą swą ważność. 

Wyłączny dystrybutor na kraj  

DRIZORO - Poland   
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85-738 Bydgoszcz, ul. Szajnochy 14,  
Tel./fax: (052) 342 02 27, 348 91 14 
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