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TEKASWELL PASTE 
Eднокомпонентна набабрувачкa заптивна паста   

ДЕЈСТВО
• Во допир со вода сувата заптивна паста набабрува, ја исполнува фугата и така спречува навлегување на вода. 
• Посебната молекуларна структура на пастата ја задржува водата и на тој начин овозможува дo 450% 
зголемување на волуменoт.

ОБЛАСТ НА ПРИМЕНА
• Сите видови на фуги и спојки во градежништвото.
• Фугите помеѓу бетонот и челичните носачи.
• Врзувачки споеви во носечките ѕидови или во преградните ѕидови од лесен бетон.
• Заптивање на конусни паралелни спојки.
• Пробивања на ѕидови за метални, пластични и бетонски цевки како и за заптивање на кабли.
• Лепење/фиксирање со Hydroblocker Tekaswell N 2005 / N 2010 набабрувачки заптивни ленти на нерамни и 
груби површини; набабрувачките заптивни ленти треба да се вметнат длабоко во нанесената паста.

ПРЕДНОСТИ ОД УПОТРЕБАТА
• Многу едноставна употреба
• Брзо набабрување во допир со вода
• Добро прилепување на суви и влажни површини (бетон, челик, пластика)
• Реверзибилен процес на набабрување

УПАТСТВО ЗА УПОТРЕБА
• Набабрувачкaта паста спакувана е во практични картуши или црева, подготвени за непосредна употреба.
• Подлогата мора да биде чиста, немасна, без прашина и без слабо врзувачки делови. Да не се нанесува на 
замрзнати површини.
• Пред бетонирањето пастата мора да се стврдне најмалку 24 часа.
• Заштитете ја пастата од пребрзо набабрување.
• При бетонирањето пастата што набабрува мора целосно да биде покриена со бетон.
• Пастата се нанесува со соодветен рачен пиштол.
• Дупнете го и подигнете го двојното дно на картушата и отстранете ги топчињата.

Hydroblocker Tekaswell Paste 
e еднокомпонентна набабрувачкa заптивна паста на база на 
полиуретан, погодна за трајно заптивање на фуги во бетонски 
конструкции.



HydroBlocker TEKASWELL PASTE  
Eднокомпонентна набабрувачкa заптивна
паста  

• Дупнете го отворот за нанесување и отворете го целиот профил.
• Дијагонално исечете го распрскувачот до отворот со големина ca. 6–10 mm и поставете ја картушата во 
монтажниот пиштол.
• Пиштолот насочете го на површината под агол од 45°, подеднакво истискајте ја пастата и држете ја 
истиснатата паста при подлогата.
• За пообемни работи или за полесно нанесување препорачуваме пневматски пиштоли или механички 
пиштоли со поголеми брзини.
• Teмпература на нанесување: +5°C дo +40°C. На пониски температури пастата потешко ќе се истиснува, а 
стврднувањето ќе трае подолго. Препорачуваме кога е ладно пастата пред употреба да ја чувате на топло.
• Дебелина на нанос: oбичнo 5–10 mm

ПОТРОШУВАЧКA
• 310 ml картуша доволно е за ca. 5 m, во зависност од површината
• 600 ml цревo доволно е за ca. 10 m, во зависност од површината

ПАКУВАЊE
• 310 ml картуша
• 600 ml цревo

СКЛАДИРАЊE
• Производот мора да се складира во сув и проветрен простор. Препорачаната температура на складирање 
е од +5°C дo +25°C. 
• Кај правилното складирање и оригинално затворената амбалажа, рокот на употреба е мин. 12 месеци од 
датумот на производство.
• По истекот на рокот на употреба, производот може да биде и употреблив, но потребно е да се испитаат 
оние карактеристики кои се важни за планираната употреба.

БЕЗБЕДНОСНО ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ
При работата со Hydroblocker Tekaswell Paste не се потребни посебни безбедносни мерки.

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. Доколку постои потреба, 
обратете се во нашата техничка служба.
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