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TEKATRAK KOMBI 125/150
Комбинирани PVC- набабрувачки заптивни ленти
OПИС НА ПРОИЗВОДОТ
Hydroblocker Tekatrak KOMBI 125 / 150 e заптивна лента од PVC со хидрофилен заптивен профил. Се користи 
за заптивање на работни спојки во бетонските конструкции. Изработена е од високо квалитетен полутврд 
PVC-P материјал и содржи тркалезен набабрувачки гумен профил со способност за големо зголемување на 
волуменот (набабрување). 

Hydroblocker Tekatrak KOMBI 125 / 150 e eкономичен производ, едноставен за вградување и ефикасен во 
спречувањето на навлегувањето на вода.

• Нема потреба за изградба на назабена спојка (сликa 1) или за прилагодување на арматурата 
• Едноставна монтажа во бетонските конструкции: 
• добра стабилност, по потреба потпомогната со стеги
• 25-метарски калеми и со тоа помал број на спојки
• топлинско заварување на паралелните спојки
• свиткување на помалите делови (може да се свиткаат рабовите) 
• помала тежина (масата на 25-метарскиот калем изнесува околу 25 kg) 
• без ризик од оштетување поради острите рабови
• Сигурните заптивни резултати овозможуваат (сликa 2) 
• Ребраст профил (лавиринтен заптивен систем) 
• Тркалезен набабрувачки заптивен профил (зголемен притисок со набабрувањето во допир со вода) 

УПАТСТВО ЗА УПОТРЕБА
Начин на вградување при спој на подната плоча и ѕидот (слика 3) 
Набабрувачкиот заптивен дел го спречува навлегувањето на водата во подниот дел, а ребрастиот заптивен 
дел го спречува навлегувањето на водата во ѕидот.

Hydroblocker Tekatrak KOMBI 125 / 150 комбинираните профили можеме да ги вградиме во две различни 
фази на градењето:
1. Пред излевањето на бетон, 
2. Во текот на излевањето на бетон, oдносно непосредно по тоа.
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• При вградувањето, пред излевањето на бетон на подната плоча, Hydroblocker Tekatrak KOMBI 125 / 150 се 
вградува непосредно на арматурата со стеги со растојание од 0,5 m. 
• При вградувањето во текот на излевањето на бетон, или непосредно по тоа, Hydroblocker Tekatrak KOMBI 
125 / 150 со прицврстените стеги се става во свежиот бетон. Бетонот потоа го вибрираме според вообичаената 
постапка. 
• Плочестата лента за означување (со ширина од 25 mm) ја поставуваме на висина од 25 дo 50 mm и таа е 
наменета за надзор при вградувањето. Најголемата дозволена длабочина за вградување на дното на 
профилот со набабрувачки заптивен дел е 50 mm. 
• Фугите можеме да ги поврземе и да ги вградиме на два начини:
 – Паралелно заварување со секира за заварување (при оваа постапка можеме да го отстраниме 
набабрувачкиот профил и подоцна повторно да го вратиме на неговото место), 
   – Паралелно вградување во должина од ca. 0,5 m на растојание од 50 mm (доколку вградуваме на место со 
голем воден притисок, секогаш се дава предност на заварувањето).
• Вкрстените и T-спојки можеме да ги формираме со секира за заварување или со грејач на воздух.
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Начин на вградување при спојка на ѕид со ѕид (сликa 4) 
Дното на профилот со набабрувачко заптивно средство го вградуваме во текот на првото излевање на 
бетонот. Oпасноста од предвременото набабрување поради дожд на тој начин е намалена и профилот 
можеме да го фиксираме со оплата. Другиот крак од профилот можеме да го вградиме во бетонот без 
дополнително фиксирање.

ПАКУВАЊE 
Котур 25 m во картон, во комплет со 50 стеги 

СКЛАДИРАЊE 
Hydroblocker Tekatrak KOMBI 125 / 150 профилите содржат хидрофилна лента која во допир со влага 
набабрува и затоа мора да се чува на суво место и да се заштити 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.
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