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TEKASWELL PASTE 
Еднокомпонентна бъбваща уплътнителна паста  

ДЕЙСТВАНЕ
• При контакт с вода, суха уплътнителна паста набъбва и попълва фугата и така предотвратява проникването 
на вода. 
• Специална молекулярна структура на пастата задържа водата и по този начин предоставя възможност за 
увеличаване на обем до 450%.

OБЛАСТ НА УПОТРЕБА
• Всички видове фуги и съединения в строителството.
• Фуги между бетон и стоманени носители.
• Свързващи съединения в носещите стени или преградните от лек бетон.
• Уплътняване на конични успоредни съединения.
• Пробиви на стени за метални, пластмасови и бетонни тръби и за уплътняване на кабели.
• Залепване/фиксиране Hydroblocker Tekaswell N 2005 / N 2010 бъбващите уплътнителни ленти върху неравни 
и грапави повърхности; набъбващите уплътнителни ленти трябва да се набутат дълбоко в нанесената паста.

ПРЕДИМСТВА НА УПОТРЕБА
• Много проста употреба
• Бързо набъбва при контакт с вода
• Добра адхезия към сухи и влажни повърхности (бетон, стомана, пластмаси)
• Обратим процес на набъбване

ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА
• Набъбващата паста е опакована в практични патрони или маркучи, готови за пряка употреба.
• Повърхността трябва да е чиста, обезмаслена, без прах и слабо свързани части. Не нанасяйте я върху 
измръзнати повърхности.
• Преди бетониране, паста трябва да се втвърдява почти 24 часа.
• Защитете паста от прекалено бързо набъбване.
• При бетониране набъващата паста трябва съвсем да бъде прекрита с бетон.
• Пастата нанасяме със съответен ръчен пистолет.
• Пробийте и надигнете двойното дъно на патрона и отстранете топченцета.

Hydroblocker Tekaswell Paste 
e eднокомпонентна бъбваща уплътнителна паста на 
полиуретанова база, изгодна за трайно уплътнение на фуги в 
бетонни конструкции.



HydroBlocker TEKASWELL PASTE  
Еднокомпонентна бъбваща уплътнителна 
паста  

• Пробийте отвор за нанасяне и отворете целия профил.
• Диагонално изрежете разпръсквателя до отвор с размер ca. 6–10 mm и поставете патрона в монтажния 
пистолет.
• Пистолета насочете към повърхността под ъгъл от 45 °, пастата равномерно изстисквайте и дръжте 
изтисната паста към повърхността.
• Зa по-обемни работи или по-лесно нанасяне препоръчваме пневматични пистолети или механични 
пистолети с по-големи скорости.
• Teмпература при нанасянето: +5°C дo +40°C. При по-ниски температури паста по-трудно ще се изтисква, a 
време за втвърдяването ще се удължи. Препоръчваме преди употребата по студеното време пастата да се 
държи на топло.
• Дебелина на слой: oбикновенo 5–10 mm

РАЗХОД
• 310 ml патрон достатъчно е за ca. 5 m, в зависимост от повърхността
• 600 ml маркуч достатъчно е зa. 10 m, в зависимост от повърхността

ОПАКОВКА
• 310 ml патрони
• 600 ml маркучи

СЪХРАНЕНИЕ
• Продуктът трябва да се съхранява в сух и проветрив простор. Препоръчената температура на съхранение 
+5°C дo +25°C.
• При правилното съхранение и оригинално затворена опаковка, срокът на годност е мин. 12 месеца от 
датата на производство.
• След изтичане на срок на годност, продуктът не е нужно неизгоден за употреба, но е необходиом да се 
проверят онези характеристики което са от значение за предназначената употреба.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ЗА БЕЗОПАСНОСТ 
При работата с Hydroblocker Tekaswell Paste не са необходими специални мерки по безопасност.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Oписанията на продукти съдържат общи информации на основание на опита и тестовете на производителя 
и не се взимат предвид специфични изисквания при други видове. Moля ви прецизно да следите 
инструкцията и препоръката за изпълняване на работи. Ако има нужда, обърнете се към нашата техническа 
служба.
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