
HydroBlocker

Tehnični list proizvoda, izdaja 8/2017 - BG

TEKATRAK VB-1 in VB-2
Ламаринени уплътнителни ленти
ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА
Успешно уплътняване на фуги зависи както от правилно избиране на материали, форми и профилиране на 
уплътнителните ленти, така и от тяхното съответно разпореждане в сградата и съответно професионално 
вграждане.
Hydroblocker Tekatrak VB 1 e уплътнителна лента от поцинкована ламарина който от едната страна е покрит 
със специално покритие. Това покритие с бетона създава връзка която обезпечава водоустойчивост на 
работното съединение.
• Широчина на ламарината: 120 mm или 150 mm 
• Дебелина на ламарината: 1,3 mm 

Hydroblocker Tekatrak VB 2 1 e уплътнителна лента от поцинкована ламарина който от двете страни е покрит 
със специално битумно покритие, което обезпечава водоустойчивост на работното съединение.
• Широчина на ламарината: 160 mm 
• Дебелина на ламарината: 1,3 mm 

ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА
Вграждане и фиксиране
Уплътнителни ленти можем да вграждаме само ако не са деформирани или ощетени, което би могло да влияе 
на по-късната способност за уплътняване. Преди бетонирането трябва да са чисти и без формуван лед.
• Специално покритие е защитено с хартиена лента която по средата е разрезана. 
• Лентите обръщаме така че битумното покритие да бъде обърнато в посоката откъдето очакваме проникване 
на вода, след което отстраняваме долната половина на защитната хартия. 
• Лентата поставяме по средата на арматурата която е оставена за бетониране на стената както е представено 
на скицата.
• Moнтажните скоби поставяме върху лентите и с тел да ги прикрепим към арматурата. Уплътнителните ленти 
прикрепавме с монтажни скоби през всеки 60 – 70 cm. Трябва да бъдат прикрепени така, че при бетонирането 
лентите не променят положението си.
• Съединение между двата края на лентите, изпълняваме сгънато с  най-малко 5 cm и заваряваме го с 
контактна скоба.
• В ъгловете ламаринените ленти просто сгъваме в желания ъгъл.
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HydroBlocker TEKATRAK VB-1 in VB-2
Ламаринени уплътнителни ленти

Бетониранe
Преди бетониране необходимо е уплътнителните ленти да се почистат (напр.: дървени стърготини, пясък, бетонови 
остатъци, остатъци от цимент, масла, греси и т.н.). 
Лентите трябва да се забетонират най-малко 3 cm дълбоко в плочата. След бетониране на плочата, а преди 
поставяне на кофраж за стени, отстраняваме преостаналата част на защитна лента.
Уплътнителни ленти трябва изцяло да се забетонират и без празен простор.
При сгъстяване/вибирране на бетон внимаваме уплътнителна лента и нейните скоби да нямат контакт с вибратор.

СЪХРАНЕНИE 
Уплътнителни ленти трябва да съхраняваме така, да ги защитим от ощетяване и влага.

ОПАКОВКА 
Рулон 20 m в картона, комплектуван с 30 монтажни скоби и 2 контактни скоби

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 онт действителната ситуация. Акo има нужда, обърнете се към нашата техническа служба.

Teхническа информация (08/17).


