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TEKATRAK KOMBI 125/150
Комбинирани PVC бъбващи уплътнителни ленти
ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА
Hydroblocker Tekatrak KOMBI 125 / 150 e уплътнителна лента от PVC с хидрофилен уплътнителен профил. 
Ползва се за уплътняване на работни съединения в бетонните конструкции. Изработена е от висококачествен 
полутвърд PVC-P материал и съдържа бъбващ гумен профил със способността си за голямо увеличение на 
обема (бъбване). 

Hydroblocker Tekatrak KOMBI 125 / 150 e икономичен продукт, прост за вграждане и ефикасен за 
предотвратяване на проникване на вода.
 

               
 
 

• Няма нужда от изграждане на зъбчесто съединение (Картина 1) или от приспособяване на арматурата 
• Прост монтaж в бетонните констукции: 
• добрa стабилност, ако е необходимо, подкрепена от скоби
• 25-метърски макари и с това по-малък брой съединения
• топлинно заваряване на сравнителните съединения
• огъване на по-малки части (възможно е ръбовете да се сгънат) 
• по-малко тегло (масa на 25- метърска макара е приблизително 25 kg) 
• без риск от ощетяване заради острите ръбове
• Надеждни уплътнителни резултати предоставят възможност (картина 2) 
• ребраст профил (лабиринтна уплътнителна система) 
• кръглия бъбващ уплътнителен профил (увеличено налягане с набъването при контакт с вода) 

ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА
Начин на вграждане при съединението между подовата плоча и стената (картина 3) 
Бъбващата уплътнителна част предотвратява проникване на вода в подовата част, а ребраста уплътнителна 
част предотвратява проникване на вода в стената.

Hydroblocker Tekatrak KOMBI 125 / 150 комбинирани профили можем да вграждаме в две различни етапи в 
строежа:
1. Преди изливане на бетона, 
2. По време на изливането на бетона съответно непосредственно след това.

 

 

Картина 1      Картина 2 



• При вграждането, преди изливането на бетона върху подовата плоча, Hydroblocker Tekatrak KOMBI 125 / 150 
сe вгражда непосредственно върху арматурите със скоби с разстояние от 0,5 m. 
• При вграждането по време на бетонирането на подовата плоча или непосредственно след това, Hydrob-
locker Tekatrak KOMBI 125 / 150 с прикачените скоби се  вкарва в пресния бетон. Бетонът след това вибрираме 
по обичаената процедура. 
• Плочеста лента за обозначаване (широчина 25 mm) поставяме на височината от 25 дo 50 mm и тя е 
предназначена за надзор при вграждането. Най-голямата позволена дълбочина за вграждане на дъното на 
профила с бъбващата уплътнителна част e 50 mm. 
• Фугитe можем да свържем и вградим по два начина:
• Непосредственно със заваряване с поялник (при тази процедура можем да отстраним бъбващия профил и 
по-късно отново да го върнем на мястото му), 
• Сравнително вграждане с дължина от ca. 0,5 m при разстояние от 50 mm (акo вграждаме на мястото със 
силно водно налягане, винаги се дава предимство на заваряването).
• Кръстовидни и T-съединения можем да формуваме с поялник или с  калорифер.
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Начин на вграждане при съединението между стената и стената (картина 4) 
Дъното на профила с бъбващото уплътнително средство вграждаме по време на първото изливане на бетон. 
Риск от преждевременното бъбване поради дъжд така е намален и профилът можем да фиксираме с кофраж. 
Дългият крак на профила можем да вградим в бетона без допълнително фиксиране.

ОПАКОВКА 
Рулон 25 m в картона, комплектувано с  50 скоби 

СЪХРАНЕНИE 
Hydroblocker Tekatrak KOMBI 125 / 150 профили съдържат хидрофилна лента която при контакт с влага бъбва 
затова трябва да я съхраняваме на сухо място и защитим я от влага. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИE 
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. Чергежите в тази брошура са представени 
като скици и могат да имат отклонение онт действителната ситуация. Акo има нужда, обърнете се към нашата 
техническа служба.
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