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TEKATRAK D/DA in A/AA
заптивни ленти

OПИС НА ПРОИЗВОДОТ
Успешното заптивање на конструкциските спојки зависи колку од правилниот избор на материјали, форми и 
профилации на заптивните ленти, толку и од нивниот правилен распоред во зградата и од соодветното 
стручно вградување.

Tипови на ленти 
 
Видови на 
спојки Тип на заптивни ленти 

Дилатациски 
спојки 

 
Внатрешна лежечка 
заптивна лента 

за дилатациска спојка (D) 

 

 
Надворешна лежечка 

заптивна 
лента за дилатациска 

спојка (DA) 

Завршнa 
заптивна лента 

Работни спојки  
Внатрешна лежечка заптивна лента 

за работна спојка (A) 

 
Надворешна лежечка заптивна 

лента за работна спојка (AA) 

Посебни спојки 

Широки фуги:  
Внатрешна лежечка заптивна лента 
за дилатациска спојка со средна 
облога на цевка 

Компримирани фуги: 
Надворешна лежечка заптивна 
лента за дилатациска фуга со 
средна облога на цевка 

 
 
Maтеријали на заптивни ленти 
 

Maтеријал Имплементација Начин на спојување 
 
Eластомер 
 

 
BV = компатибилен со битумен 

 
Вулканизирање 

 
PVC-P-NBR 

 
NB = не e компатибилен со битумен 
 
BV = компатибилен со битумен 
 

 
Варење 

 
PVC-P 

 
NB = не e компатибилен со битумен 
 
BV = компатибилен со битумен 
 
PH = физиолошки беспрекорен 
 

 
Варење 
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заптивни ленти

УПАТСТВО ЗА УПОТРЕБА
Oснови на планирање
Во плановите мора да бидат јасно прикажани видовите на употребени заптивни ленти и нивниот курс и 
позиција во градежниот објект, но и формата и позицијата на спојките на различните места на градење. 
Описот на листата мора да биде еднозначен. При планирањето потребно е да се земат предвид следниве 
принципи.

Дебелината на градежниот елемент (плоча) на местото каде се вградуваат заптивни ленти би требало да 
одговара на најмалата ширина на заптивната лента. Доколку вградуваме заптивни ленти со ширина од 320 
mm (тип A, AA, D и DA), доволната дебелина на градежниот елемент изнесува 300 mm. Видот на заптивни 
ленти кој ќе го употребиме ќе го избереме според потребите на објектот (можност за поместување, воден 
притисок, допир со хемикалии…).
При промената на правецот на фугата во лак на оската x заптивна лента, радиусот на свиткување r кај 
внатрешните лежечки заптивни ленти за дилатациски (D) фуги треба да изнесува најмалку 250 mm. 

Достапни форми 
 
Ленти во 
котури Котури по 20 m, 25 m, 40 m и поголеми (во зависност од профилот) 

 
Форми 
 
• 
Стандардни 
со должина 
на крак дo 
1m 
 
 
• Со 
поголеми 
должини на 
краци за 
намалување 
на бројот на 
градежни 
спојки 
 
 
 
 

 
Примери 
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Заптивните ленти на некоја градба мора да го обезбедат 
завршниот систем на заптивање (Сликa 1). 
Фугите помеѓу себе, а така и жлебовите (вдлабнувањата) и 
рабовите во објектот, би требало да бидат поставени под 
прав агол, доколку е тоа возможно. 
Растојанието помеѓу жлебовите (вдлабнувањата) и рабовите 
на градбата би требало да изнесува најмалку 500 mm. 
 
 
 

слика 1 
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Надворешно лежечките заптивни ленти (AA, DA) не смееме дa ги избетонираме на горната страна на 
хоризонталните и умерено искосените градежни делови (воздушна инклузија).

Во компримираните фуги дозволени се заптивни ленти со средна цевка. Доколку не се исклучени 
вкрстените поместувања во компримираните фуги, потребно е на местото на средните цевки да се оформи 
дополнителна комора за фуги според формираните шупливи профили на коморите. 

Кај подвижните фуги на растојание од 30 mm потребно е да се преземат мерки за спречување на остри 
бетонски рабови (на пр. обложување на средната цевка). 

Ракување на градилиштето

Складирање
Доставените заптивни ленти мора внимателно да се распакуваат и да се проверат да не се оштетени. 
Заптивните ленти до вградувањето треба да се чуваат на заштитени места, на дрвени или на други тврди 
подлоги и треба да се заштитат од валкање и од оштетувања (возен пат на градилиштето).

Заптивните ленти oд PVC-P и PVC-P-NBR материјали, во текот на летото мора да се заштитат од директна 
сончева светлина (со покривање).

Доколку е возможно, заптивните ленти од PVC-P и PVC-P-NBR материјал во зима треба да се чуваат и 
складиште и најмалку еден ден пред вградувањето да се чуваат во загреан простор поради полесна 
обработка и вградување. Температурата на заптивните ленти при ставањето не смее да биде пониска од ± 
0°C.

Кај внатрешните лежечки заптивни ленти за 
работни спојки (A) oваа вредност може да 
се намали нa 150 mm.  
Кај надворешните лежечки заптивни ленти 
(за дилатациски и работни спојки) (AA, DA) 
радиусот на свиткување r мора да изнесува 
50 пати повеќе во однос на висината на 
преградното сидро f (r ≥ 50 f). Доколку не 
може да се постигне овој радиус, треба да 
се има предвид аголната спојка со искосен 
пресек како градежен спој (сликa 2).  
 

Слика 2 
 

Бетонското покривање помеѓу 
заптивните ленти и арамтурата од сите 
страни мора да изнесува најмалку 20 
mm (сликa 3).  
 
Во хоризонталните и во умерено 
искосените градежни елементи, на 
пример долни плочи и плафони, во 
лежечките заптивни ленти, поради 
вентилацијата при бетонирањето, 
потребно е да се вгради во умерена „V“ 
позиција под агол од ca. 10° нагоре.  
 

Слика 3 
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Вградување и фиксирање
Заптивните ленти можеме да ги вградиме само доколку не се деформирани и оштетени, тоа би можело да 
влијае на подоцнежната спсобност за заптивање. Пред да се избетонираат лентите мора да бидат чисти, а во 
зима мораме да внимаваме, на површината да нема мраз. Внимавајте, заптивните ленти треба да бидат 
поставени рамно и без гужвање.

Заптивните ленти мора да бидат вградени во правилна и стабилна позиција, по правило -симетрично со оската 
на фугата. Мора да бидат прицврстени така да и при бетонирањето не ја менуваат својата позиција.

Ври вградувањето треба да се внимава дека при подоцнежното бетонирање загарантирана е формата на 
бараниот бетонски покрив ≥ 20 mm (сликa 3).

Во внатрешноста на лежечката лента (D, A) потребно е да се прицврсти за арматура (со употреба на стега NK0).

Заптивните ленти (најмалку на секои 25 cm) ги прицврстуваме со стеги на надворешните рабови за 
зацврстување на заптивните ленти, a кај заптивните ленти со челични стеги (FMS, FS) на фиксираните отвори на 
челични стеги.

Кај бетонирањето на долната плоча или плафон во внатрешноста на лежечките заптивни ленти потребно е да 
се стави во форма на буквата „V“ под агол од ca. 10° нагоре.

Од надвор лежечките заптивни ленти (DA, AA) при бетонирањето на ѕидот се прицврстуваат за оплатата со 
двоглава шајка или со накриво свиткана шајка.

Кај хоризонталното вградување, овие ленти потребно е на соодветен начин да се фиксираат за тлото. Кај 
надвор лежечките заптивни ленти може да се користат стеги на заптивни ленти за фиксирање на горното 
преградно сидро (опасност од стрмно паѓачки бетон, посебно кај повисоките преградни сидра).

При изработка на оплата потребно е да се води сметка челното обложување на заптивната лента со оплата да 
биде цврсто и во стабилна позиција. Оплатата треба цврсто да се залепи до заптивната лента.

Бетонирање
Заптивните ленти пред бетонирањето треба да се исчистат (на пр.: пилевина, песок, остатоци од бетон, 
остатоци од цемент, масла, маснотии итн.). Кај надворешните лежечки заптивни ленти (DA, AA) посебно треба 
да се внимава на подлогата помеѓу преградните сидра да нема пилевина или друга нечистотија.

Растојанието помеѓу оската на фугата и заварот (крстаст 
елемент – лента) треба да биде најмалку 500 mm. Во 
секоја фаза од градењето слободните завршни краеви 
треба да бидат долги најмалку 1 m (сликa 4).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Слика 4 
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Заптивните ленти во целост треба да се избетонираат без оставање на шуплини.

При згуснувањето/вибрирањето на бетонот мораме да водиме сметка за тоа заптивните ленти и нивните 
држачи да не ги допираме со вибраторот. Кај надворешните лежечки заптивни ленти (DA, AA) oплата треба да 
се тресе или да се удира – на тој начин постигнуваме подобро обложување на преградните сидра.

Чување на градилиштето
До комплетното бетонирање, заптивната лента треба да се чува од оштетувања, на пример на слободните 
краеви на арматурите. Плочите на фугите за полнење треба да се вградат непосредно пред бетонирањето на 
вториот градежен елемент. Заптивните ленти кои пред следното бетонирање лежат слободно подолго време, 
мораме да ги заштитиме од намерна и од ненамерна штета (на пр. со оплатен орман).

Слободните краеви на заптивните ленти во сите градежни фази мораме да ги обезбедиме стручно и на 
соодветен начин. Средната цевка кај растегливите заптивни ленти (D, DA) треба да се затвори.

До пола избетонираните надворешни лежечки заптивни ленти (DA, AA) кои слободно лежат на подлогата од 
нечистотии и од оштетувања до следното бетонирање можеме да ги заштитиме со покривање со песок. Пред 
второто бетонирање песокот се отстранува со компримиран воздух.

Спојување на заптивните ленти на градилиштето

На градилиштето генерално би требало да се изработуваат само предни спојки кои мора да бидат 
направени од страна на оспособени работници (техничари). Аглите, T-спојките, вкрстувањата и сл. се 
формирани делови кои се изработуваат порано, а не на градилиштето.

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)

 
Вадење на оплата 
 
Кај надворешните лежечки заптивни ленти (DA, AA) 
понекогаш потребно е временскиот рок за вадење на оплата 
да се продолжи − поради прилепувањето на заптивните 
ленти за оплатата постои голема опасност од попуштање 
(слика 5). 
 
По вадењето на оплатата кај секој градежен елемент 
потребно е да се прегледаат сите видни места на заптивните 
ленти во потрага за оштетувања и приметените недостатоци 
треба под итно да се отстранат. 
  
 
 
 
 
 

Слика 5 


