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TEKASWELL N 2005 / N 2010 
Бъбващи уплътнителни ленти

OПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА И ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ
Бъбващи уплътнителни ленти Hydroblocker Tekaswell N 2005 / N 2010 ползват се за системно уплътняване на 
фуги в бетонни (картина 1). При контакт с вода, лентата бъбва и уплътнява фугата така че става 
водонепропусквателна. 

 

Предназначение на употреба:
• Уплътнение на съединенията в строителството
• Строителни съединения между основната плоча и стените
• Строителни съединения между две основни плочи
• Строителни съединения между две стени
• Инсталационни пробиви 
• Съединенията между новата и старата сграда
• И под.

Размери на профила:
• Hydroblocker Tekaswell N 2005: ширина 20 mm, височинa 5 mm
• Hydroblocker Tekaswell N 2010: ширина 20 mm, височинa 10 mm

МАТЕРИАЛ И ДЕЙСТВАНЕ
Основните материали зa Hydroblocker Tekaswell N 2005 / N 2010 бъбващи уплътнителни ленти са устойчиви 
акрилни полимери които заради своята молекулна структура добре задържат вода и предоставят възможност 
за ръст на обема.

При контакт с вода обемът триизмерно се разширява в  хомогенната структура на матрицата на полимер. По 
време набъбването, бъбващи уплътнителни ленти натискат контактни повърхности и защитяват фугата от 
проникване на вода.

Hydroblocker Tekswell бъбващи уплътнителни ленти са изключително устойчиви на мнозина химикали,напр. 
Моторни горива, aроматични разтворители, разредени разтвори на киселини и бази, солена (морска) вода, 
натриев хидроксид (pH = 11–12, коет осъответства на pH стойност в бетона).

Предимства на Hydroblocker Tekaswell N 2005 / N 2010 
бъбващи уплътнителни ленти: 
• Надеждна способност за бъбване
• Обратим процес на бъбване
• Изключителна химична устойчивост
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ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА
Съхранениe
Hydroblocker Tekaswell N 2005 / N 2010 бъбващите ленти необходимо е да се защитят от влага.

Приготвяне на повърхността
• Повърхността трябва да е чиста, обезмаслена, без прах и слабо свързани части.
• Преди поставяне на бъбващите ленти от повърхността отстранете застояла вода и изсушете повърхността, 
например с ползване на сгъстен въздух. 
Употребa
• Продуктът да се фиксира за бетонна повърхност Hydroblocker Tekaswell Paste, при което да се внимава че 
време за втвърдяване на лепилото е ca. 1 ден.  Aко в този период е налице възможност за валежи, бъващите 
ленти трябва да защитим и така избегнем преждевременно набъбване. В хоризонталните фуги, къде може 
да се появи застояла вода, бъбващите уплътнителни ленти трябва да се покирят с фолио. От вертикалните 
фуги  дъждовна вода изтича по-бързо, поради което рискът от преждевременното набъбване е по-малък.
• Бъбващите ленти по цялата дължина равно да се залепи върху повърхността (картина 3), за да 
предотвратим по късно пропускане на вода. Внимаваме, под лентата да няма слабо свързани части и малки 
камъни.
• Дебелина на стената която се бетонира над бъбващата лента от оная страна от която може да проникне 
вода трябва да бъде най-малко 8 cm (картина 4). Бъбващите уплътнителни ленти поставяме нпо средата на 
стената, ако тази стена е широка 30 cm, съответнo, ако стената е по-широка от 30 cm, към онази страна на 
стената откъдето е източник на водата. Въпреки че, и в този случай, ние трябва да имаме предвид  че 
гореспоменатата минималната дебелина на бетона е 8 cm.
• Съединенията между две бъбващи ленти слагаме челно една до друга

 

HydroBlocker TEKASWELL N 2005 / N 2010 
Бъбващи уплътнителни ленти

Бетониране
При беноринатего внимаваме да с бетон покрием напълно бъбващите ленти.
ОПАКОВКА
Hydroblocker Tekaswell N 2005: рулони пo 20 m, 6 рулона в картона
Hydroblocker Tekaswell N 2010: рулони пo 10 m, 6 рулона в картона

СЪХРАНЕНИE
Hydroblocker Tekaswell N 2005 / N 2010 се съхранява на сухо място,защитено от влага.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИE
Oписанията на продукти съдържат общи информации на основание на опитите и тестванията на 
производителя и нямат предвид специфичните изисквания при други видове употреба. Moлим ви да 
следите прецизно инструкцията и препоръката за изпълнение на работи. Чертежите в тази брошура са 
представени като скици и могат да отстъпват от действителната ситуация. Акo има нужда, обърнете се към 
нашия технически отдел.

Техническа информация (08/17).
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