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TEKATRAK VB-1 in VB-2
 лимени заптивни ленти
OПИС НА ПРОИЗВОДОТ
Успешното заптивање на фугите зависи како од правилниот избор на материјалот, формата и профилацијата 
на заптивните ленти, така и од нивниот соодветен распоред во зградата и од соодветното стручно 
вградување.

Hydroblocker Tekatrak VB 1 e заптивна лента од поцинкуван лим која од едната страна е обложена со посебен 
премаз. Овој премаз со бетонот создава врска која обезбедува водоотпорност на работната спојка.
• Ширина на лимот: 120 mm или 150 mm 
• Дебелина на лимот: 1,3 mm 

Hydroblocker Tekatrak VB 2 e заптивна лента од поцинкуван лим која од двете страни е обложена со посебен 
битуменски премаз, кој обезбедува водоотпорност на работната спојка.
• Ширина на лимот: 160 mm 
• Дебелина на лимот: 1,3 mm 

УПАТСТВО ЗА УПОТРЕБА
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 мора да бидат чисти и без 
формиран мраз.
• Специјалниот премаз заштитен е со хартиена лента која е исечена на средината. 
• Лентите ги вртиме така да битуменскиот премаз биде свртен во правецот од каде што го очекуваме 
продорот на вода, по што ја отстрануваме долната половина на заштитната хартија. 
• Лентата ја провлекуваме по средината на арматурата која е оставена за бетонирање на ѕидот како што е 
прикажано на скицата.
• Moнтажните стеги ги поставуваме на лентите и со помош на жица ги прицврстувме на арматурата. 
Заптивните ленти ги прицврстуваме со монтажни стеги на секои 60–70 cm. Лентите мoра да бидат 
прицврстени така да при бетонирањето не ја менуваат својата позиција.
• Спојката помеѓу двата краја на лентите се изведува со преклоп од најмалку 5 cm и се заварува со контактна 
стега.
• Во аглите, лимената трака едноставно ја искривуваме во посакуваниот агол.
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HydroBlocker TEKATRAK VB-1 in VB-2
лимени заптивни ленти

Бетонирање
Пред бетонирањето заптивните ленти потребно е да се исчистат (на пр. пилевина, песок, остатоци од бетон, остатоци 
од цемент, масла, масти итн.). 
Лентите треба да се избетонираат најмалку 3 cm длабоко во плочата. По бетонирањето на плочата, а пред 
поставувањето на оплата на ѕидовите, се отстранува преостанатиот дел од заштитната лента.
Заптивните ленти во целост треба да се избетонираат и без празен простор.
При згуснувањето/ вибрирањето на бетонот водиме сметка заптивната лента и нејзините стеги да не дојдат во 
контакт со вибраторот.

СКЛАДИРАЊE 
Заптивните ленти мора да се складираат на места на кои ќе бидат заштитени од оштетувања и влага.

ПАКУВАЊE 
Котур 20 m во картон, во комплет со 30 монтажни стеги и 2 допирни стеги

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 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).


