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TEKASWELL N 2005 / N 2010 
Набабрувачки заптивни ленти

OПИС НА ПРОИЗВОДОТ И ОБЛАСТ НА УПОТРЕБА
Набабрувачките заптивни ленти Hydroblocker Tekaswell N 2005 / N 2010 се користат за систематско заптивање 
на фуги во бетонските конструкции (слика 1). Во допир со вода лентата набабрува и ја заптива фугата со што 
ја прави водонепропустлива. 

 

Цел на користење:
• Заптивање на спојки во градежништвото
• Градежни спојки помеѓу основната плоча и ѕидовите
• Градежни спојки помеѓу две основни плочи
• Градежни спојки помеѓу два ѕида
• Инсталациони пробои 
• Спојки помеѓу нова и стара зграда
• И сл.

Димензии на профилот:
• Hydroblocker Tekaswell N 2005: ширинa 20 mm, висинa 5 mm
• Hydroblocker Tekaswell N 2010: ширинa 20 mm, висинa 10 mm

MATEРИЈАЛ И ДЕЈСТВУВАЊЕ
Oсновен материјал за Hydroblocker Tekaswell N 2005 / N 2010 набабрувачките заптивни ленти се отпорни 
акрилатни полимери кои поради својата молекуларна градба добро ја задржуваат водата и овозможуваат 
пораст на волумент.

Во допир со вода волуменот тродимензионално се шири без промени во хомогената структура на матрицата 
на полимерот. Во текот на набабрувањето лентите ги притискаат контактните површини и ја заштитуваат 
фугата од продор на вода.

Hydroblocker Tekswell набабрувачките заптивни ленти се извонредно отпорни на бројните хемикалии, на пр. 
моторни горива, ароматични растворувачи, разредени раствори на киселини и бази, солена (морска) вода, 
натриум-хидроксид (pH = 11–12, што одговара на pH вредноста во бетон).

Предности на Hydroblocker Tekaswell N 2005 / N 2010 
набабрувачките заптивни ленти: 
• Сигурна способност за набабрување
• Реверзибилен процес на набабрување
• Извонредна хемиска отпорност

слика 1



УПАТСТВО ЗА УПОТРЕБА
Складирање
Hydroblocker Tekaswell N 2005 / N 2010 набабрувачките ленти потребно е да се заштитат од влага.

Подготовка на подлогата
• Подлогата мора да биде чиста, немасна, без прашина и без слабо врзувачки делови.
• Пред поставувањето на набабрувачките ленти од површините отстранете ја стоечката вода и исушете ја 
површината, на пример со помош на компримиран воздух. 

Употреба
• Производот да се фиксира за бетонската површина Hydroblocker Tekaswell Paste, при што треба да се 
внимава времето за зацврстување на лепилото изнесува ca. 1 ден.  Aко во тој период постои можност за 
врнежи, набабрувачките ленти мораме да ги заштитиме и на тој начин да избегнеме предвременo 
набабрувањe. Во хоризонталните фуги, каде што може да се појави стоечка вода, набабрувачките заптивни 
ленти треба да се покријат со фолија. Од вертикланите фуги дождовницата побрзо ќе истече поради што 
ризикот од предвремено набабрување е помал.
• Набабрувачките ленти по целата должина мораме рамно да ги залепиме за подлогата (слика 3), за да се 
спречи подоцнежно пропуштање на водата. Внимаваме, под лентата да нема слабо врзувачки делови или 
камчиња.
• Дебелината на ѕидот што се бетонира над набабрувачките ленти од онаа страна од која може да навлезе 
вода мора да изнесува барем 8 cm (сликa 4). Набабрувачките заптивни ленти се поставуваат на средината на 
ѕидот, ако е тој ѕид широк 30 cm, oдносно, доколку е ѕидот поширок од 30 cm, кон онаа страна од каде што 
допира водата. Иако, и во тој случај мораме да ја земеме предвид споменатата минимална дебелина на 
бетон од 8 cm.
• Спојките помеѓу две набабрувачки ленти ги ставаме челно една до друга.

 

HydroBlocker TEKASWELL N 2005 / N 2010 
Набабрувачки заптивни ленти

Бетонирање
При бетонирањето внимаваме бетонот во целост да не ги покрие набабрувачките ленти.

ПАКУВАЊE
Hydroblocker Tekaswell N 2005: котури пo 20 m, 6 котури во картон
Hydroblocker Tekaswell N 2010: котури пo 10 m, 6 котури во картон

СКЛАДИРАЊE
Hydroblocker Tekaswell N 2005 / N 2010 мора да се чува на суво место, заштитен од влага.

ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ
Oписите на производите содржат општи информации врз основа на искуствата и тестовите на 
производителот и не ги земаат предвид специфичните барања кај другите видови на употреба. Ве молиме 
прецизно да ги следите упатството и препораката за изведување на работите. Цртежите во оваа брошура 
прикажани се како скици и може да отстапуваат од ситуациите во реалноста. Доколку постои потреба, 
обратете се во нашата техничка служба.

Teхничка информација (08/17)
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