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TEKATRAK D/DA in A/AA
Уплътнителни ленти

OПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА
Успешно уплътняване на конструкционни съединения зависи колкото от правилен избор на материали,форму 
и профилиране на уплътнителни ленти толкова и oт тяхното правилно разпореждане в сградата и съответно 
професионално вграждане.

Tипове ленти 
 
Видове 
съединения Tипове уплътнителни ленти 

Дилатационно 
съединение 

 
Отвътре лежаща 

уплътнителна лента 
за дилатационно 
съединение (D) 

 

 
Отвънка лежаща 

уплътнителна лента 
за дилатационно 
съединение (DA) 

Финална 
упътнителна 
лента  

Работно 
съединение 

 
Отвътре лежаща уплътнителна 

лента 
за работно съединение (A) 

 
Отвънка лежаща уплътнителна 

лента 
за работно съединение (AA) 

Специални 
съединения 

Широки фуги:  
Отвътре лежаща уплътнителна 
лента за дилатационна фуга със 
средно тръбно покритие 

Компримирани фуги: 
Отвънка лежаща уплътнителна 
лента за дилатационна фуга със 
средно тръбно покритие 

 
 
Материали за уплътнителни ленти 
 
Материал Приложение Начин на съединяване 
 
Eластомер 
 

 
BV = компатибилен с битум 

 
Вулканизация 

 
PVC-P-NBR 

 
NB = не е компатибилен с битум 
 
BV = компатибилен с битум 
 

 
Заваряване 

 
PVC-P 

 
NB = не e компатибилен с битум 
 
BV = компатибилен сбитум 
 
PH = физиологично безупречен 

 
Заваряване 
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ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА

Oснованията за планиране
В плановете трябва да са ясно представени видоев употребени уплътнителни ленти и техния курс и 
разположение в строитения обект, но и форма и разположение на съединенията на различните места на 
строежа. Oписънието на листата трябва да е недвусмисленно. При планирането е необходимо да се вземат 

Дебелина на строителния елемент (плоча) на местото където се вграждат уплътнителни ленти би требало да 
съответства най-малко на широчината на уплънителна лента.  Акo вграждаме уплътнителни ленти със 
широчина 320 mm  (тип A, AA, D и DA), достатъчната дебелина на строителния елемент е 300 mm. Вид на 
уплънителна лента която ще ползваме ще изберем имайки предвид изискваемост на обекта (възможност за 
изместване, водно налягане, контакт с химикали …).
При промяна на посоката на фуга в дъгата на х оста на уплътнителна лента, радиус на огъване r при 
вътрележащи уплътнителни ленти за дилатационни  (D) фуги трябвада е най-малко 250 mm. 

Достъпни форми 
 
Ленти в 
рулони Рулони пo 20 m,  25 m, 40 m и по-големи в зависимост от профил) 

 
Форми 
 
• Стандартна 
с дължина на 
крак дo 1 m 
 
 
• С по-големи 
дължини на 
краците за 
намаляване 
на брой 
строителни 
съединения 

 
Примери 
 

  

         

 

Ъглова 
част 

Покривна 
плоча отвътре 
ъгъл 

Покривна 
плоча 
отвънка ъгъл Вертикален 

ъгъл 
Вертикална 
Т част 

Вертикално 
кръстосване 

Ъгъл като в 
огледало 
ukrštanje 

Плосък 
ъгъл 

Плоска Т 
част 

Плоско 
кръстване
ukrštanje 

Вертикал
ен ъгъл 

Вертикална 
Т част 

Вертикално 
кръстосване 

Уплътнителни ленти на някой строеж трябва да осигурят 
финална система на уплътняване (Картина 1). 
Фугите помежду себе си, а така и жлебовете 
(вдлъбнатини) и ръбовете в обекта, би требало да бъдат 
поставени под правия ъгъл, ако е възможно. 
Разстоянието между жлебовете (вдлъбнатини) и 
ръбовете на строежа би требало да е най-малко 500 mm. 

 
картина 1 
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Отвънка лежащи уплътнителни ленти (AA, DA) не трябва дa забетонираме от горната страна на хоризонтални 
и леко наклонени стоителни части (въздушна инклузия).

В компримираните фуги са позволени уплътнителни ленти със средната тръба. Акo не са изключени 
кръстосвани измествания в компримираните фуги, необходимо е на местата на средната тръба да се 
формува допълнителна камера за фуги по формуваните кухи профили на камери. 

При подвижните фуги на разстоянието от  30 mm е необходимо да се предприемат мерки за 
предотвратяване на остри бетонни ръбове (напр. Oбвиване със средната тръба). 

Манипулиране на строителния обект

Съхранение
Доставените уплътнителни ленти трябва внимателно да се разопаковат и да се провери дали те не са 
повредени. Уплътнителни ленти до вграждането трябва да се съхраняват на защитените места,на дървените 
или дурги твърди повърхнности и трябва д асе защитяват от замърсяване и ощетяване (път за движение на 
строежа).

Уплътнителни ленти от PVC-P и PVC-P-NBR материали трябва през лятно време да защитим от пряка 
слънчева светлина (с покриване).

Акo e възможно, уплътнителни ленти от PVC-P и PVC-P-NBR материали през зимата трябва да се съхраняват в 
склада и поне един ден преди вграждането да се зържат в отопления простор заради по-лесна обработка и 
вграждане. Teмпература на уплътнителна лента при поставяне не може да бъде по-ниска от ± 0°C.

При вътрележащи уплътнителни ленти за 
работни съединения (A) тази стойност може 
да се намали на 150 mm.  
При съединението на лежащи 
уплътнителни ленти (за дилатационни и 
работни съединения) (AA, DA) радиус на 
огъване r трябва да е най-малко 50 пъти 
повече относно височината на преградния 
анкер f (r ≥ 50 f).  Акo не може да се 
постигне такъв радиус, трябва да се вземе 
предвид съединението с наклонен разрез 
катo строително съединение (Картина 2).  

Картина 2 
 

Покриване на уплътнителни ленти с 
бетон между уплътнителни ленти и 
арматура трябва от всички страни да е 
най-малко 20 mm (Картина 3).  
 
Във хоризонтални или леко наклонени 
строителни елементи, например долни 
плочи и тавани, отвътре на лежащата 
уплътнителна лента, заради вентилация 
при бетонирането, необходимо е да се 
вгради с леко „V“-образно скосяване при 
ъгъл от ca . 10° нагоре.  

Картина 3 
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Вграждане и фиксиране
Уплътнителни ленти можем да вграждаме само ако не са деформирани и ощетени, което би могло да влияе на 
по-късна способност за уплътняване. Преди бетонирането лентите трябва да бъдат чисти, а през зимата трябва 
да внимаваме, върху повърхността да няма лед. Внимавайте лентите да бъдат поставени плоско и без 
нагъване.
Уплътнителни ленти трябва да бъдат вградени в правилно и стабилно положение, по правило симетрично по 
отношение на оста на фугата. Трябва да бъдат прикрепени така че и при бетонирането не променят 
положеинето си.
При вграждането трябва да се внимава че при по-късното бетониране е загарантирана форма на изискваното 
бетонно покритие ≥ 20 mm (Картина 3).
Вътрележащи ленти (D, A) необходимо е да се прикрепват за арматурата (ползвайте скоби NK0).
Уплътнителни ленти (най-малко през всеки 25 cm) прикрепваме със скоби на външните ръбове за подсилване 
на уплътнителни ленти, а при уплътнителни ленти със стоманени скоби (FMS, FS) върху фиксираните отвори на 
стоманените скоби.
При бетонирането на долната плоча или на тавана, необходимо е вътрележащи уплътнителни ленти да се 
поставят с форма на буквата „V“ под ъгъл от ca. 10° нагоре.

Вънкалежащи уплътнителни ленти (DA, AA) при бетонирането на стената се прикрепват към кофража с  
двуглав пирон или наклонено сгънат пирон.

При хоризонтални вграждания тези ленти е необходимо по съответен начин да се фиксират към почвата. При 
вънкалежащи уплътнители ленти могат да се ползват скоби на уплатнителни ленти за фиксиране на горния 
преграден анкер (риск от стръмен падащия бетон, особено при по-високи преградни анкери).

При изработката на кофража необходимо е да се внимава челната обвивка на уплътнителни ленти да бъде яка 
и в стабилно положение. Кофража трябва яко да се прикрепи към уплътнителни ленти.

Бетониране

Уплътнителни ленти преди бетонирането трябва да се почестат (напр.: дървени стърготини, пясък, остатъци от 
бетон, остатъци от цимент, масло, мазнини и т.н.). При външнолежащи уплътнителни ленти (DA, AA) особено 
трябва да се внимава на повърхността между преградните анкери да няма дървени стърготини или други 
мърсотии.

Уплътнителни ленти трябва да се забетонират изцяло и без кух простор.

Разстояние между оста на фугата и завареното 
съединение (кръстовиден елемент – лента) трябва да е 
най-малко 500 mm.Във всяка фаза на строежа свободни 
финални краища трябва да бъдат поне дълги 1 m 
(Картина 4).  

 
Картина 4 
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При сгъстяването/вибрирането трябва да внимаваме за това уплънителни ленти и техните държатели да не 
докосваме с вибратор. При външнолежащи уплътнителни ленти (DA, AA) кофража трябва да се тръска или удря 
– така постигаме по-добро обвиване на преградни анкери.

Съхранение на строителния обект
До пълното бетониране, уплътнителни ленти трябва да се азщитават от от ощетявания, например на 
свободните краищата на арматури. Фуговите плочи за пълнене трябва да се вгарждат тъкмо непосредственно 
преди бетоинране на втория строителен елемент. Уплътнителни ленти които преди следващото бетониране 
лежат свободни по-дълго време, трябва да защитим от преднамерено и непреднамерено увреждане (напр. с 
кофражен шкаф).
Свободните краища на уплътнителни ленти при всички строителни фази трябва да осигурим професионално и 
по съответен начин. Средната тръба при разтегливи уплътнителни ленти (D, DA) трябва да се затвори.
До половината бетонирани лежащи уплътнителни ленти  (DA, AA) свободно лежащи върху повърхността с 
мърсотии и ощетявания до следващото бетониране можем да защитим с покриване с пясък. Пясъкът преди 
второто бетониране отстраняваме със сгъстен въздух.

Свързване на уплътнителните ленти на строителния обект
На строежа генерално би требало да бъдат изработвани само предни съединения които трябва да направят 
оспособени за това работници (техници). Ъгловете (кьошета), T-съединения, кръстосванията и под. Са 
формувани части които се изработват по-рано, а не тъкмо на строежа.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Описанията на продукта съдържат общи информации на осноавние на опитите и тестванията нa 
производителя и нямат предвид специфичните изисквания при други видове употреба. Moлим ви прецизно 
да следите инструкцията и препоръките за изпълняване на работи. Чертежите в тази брошура са 
представени като скици и могат да имат отклонение от действителната ситуация. Акo има нужда, обърнете 
се към нашата техническа служба.

Техническа информация (08/17)

                                                                                          

 

 
 

Сваляне на кофраж
При външнолежащи уплътнителни ленти (DA, AA) 
понякога е необходимо да се удължи срок за 
сваляне на кофраж � заради прикрепване на 
уплътнителни ленти към кофража налице е голям 
риск от попускането (Картина 5).

След свалянето на кофража при всеки строителен 
елемент необходимо е да се прегледат всички 
видими места на уплътнителни ленти търсейки 
ощетяванията и забелязани недостатъци незабавно 
трябва да се отстранят.

Картина 5


