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TEKASWELL PASTE 
nabrekajoča tesnilna pasta

DELOVANJE
•     Ob stiku z vodo suha tesnilna pasta nabrekne in zapolni rego ter tako prepreči penetracijo vode.
•     Posebna molekularna struktura paste zadržuje vodo in s tem omogoča do 450 % povečanje volumna.

PODROČJE UPORABE
• Vse vrste reg in spojev v gradbeništvu.
• Rege med betonom in jeklenimi nosilci.
• Vezni spoji v zagatnih stenah ali predelnih stenah iz lahkega betona.
• Tesnjenje stožčastih soležnih spojev.
• Preboji zidov za kovinske, plastične in betonske cevi ter za zatesnitev kablov.
• Lepljenje/fiksiranje Hydroblocker Tekaswell N 2005 / N 2010 nabrekajočih tesnilnih trakov na neravnih ali grobih 
površinah. Nabrekajoče tesnilne trakove je treba potisniti globoko v naneseno pasto.

PREDNOSTI UPORABE
• Preprosta uporaba.
• Hitro nabrekanje ob stiku z vodo.
• Dobra oprijemljivost na suhe in vlažne površine (beton, jeklo, plastika).
• Reverzibilen proces nabrekanja.

PORABA
• 310 ml kartuša zadošča za ca. 5 tm, odvisno od površine.
• 600 ml črevo zadošča za ca. 10 tm, odvisno od površine.

PAKIRANJE
• 310 ml kartuša
• 600 ml črevo

HYDROBLOCKER  TEKASWALL PASTE  
je enokomponentna nabrekajoča pasta na osnovi poliuretana, prim-
erna za trajno tesnenje reg v betonskih konstrukcijah.



NAVODILA ZA UPORABO
• Nabrekajoča pasta je pakirana v praktičnih kartušah ali črevesih, pripravljenih za neposredno uporabo.
• Podlaga mora biti čista, nemastna, brez prahu in slabo vezanih delov. Ne nanašajte na zmrznjene površine. 
• Pred betoniranjem mora pasta utrjevati vsaj 24 ur.
• Zaščitite pasto pred prezgodnjim nabrekanjem.
• Pri betoniranju mora biti nabrekajoča pasta povsem prekrita z betonom.
• Pasto nanašamo z ustrezno ročno pištolo.
• Preluknjajte in dvignite dvojno dno kartuše ter odstranite kroglice.
• Preluknjajte odprtino za nanašanje in odprite celoten profil.
• Diagonalno zarežite konico do odprtine ca. 6-10 mm in namestite kartušo v montažno pištolo.
• Pištolo usmerite na površino pod kotom 45°, enakomerno iztiskajte pasto in držite tok paste ob podlago.
• Za večja dela in lažje nanašanje priporočamo pnevmatične pištole ali mehanične pištole z večjimi hitrostmi.
• Temperatura nanašanja: +5°C do +40°C. Pri nižjih temperaturah bo pasta težje iztisljiva, strjevanje pa bo trajalo 
dlje.   Priporočamo, da v hladnem vremenu pasto pred uporabo shranjujete na toplem. 
• Debelina nanosa: običajno 5 – 10 mm

HydroBlocker TEKASWELL PASTE  
nabrekajoča tesnilna pasta

SKLADIŠČENJE
Izdelek moramo skladiščiti v suhem prostoru. Priporočena temperatura skladiščenja je +5°C do +25°C.
Pri pravilnem skladiščenju in originalno zaprti nepoškodovani embalaži je rok uporabnosti min. 12 mesecev od 
datuma proizvodnje.
Po preteku datuma uporabnosti izdelek ni nujno neuporaben, vendar je potrebno preiskati tiste lastnosti, ki so 
pomembne za nameravano uporabo.

VARNOSTNO OPOZORILO
Pri delu s Hydroblocker Tekaswell Paste niso potrebni posebni varnostni ukrepi.

OPOZORILO
Opisi izdelkov vsebujejo splošne informacije na osnovi izkušenj in testov proizvajalca ter ne upoštevajo posebnih 
zahtev pri drugih vrstah uporabe. Prosimo, da natančno sledite navodilom in priporočilom za delo. Po potrebi se 
obrnite na našo tehnično službo.

Tehnična informacija (06/17).


