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Bostik FlexBand MonoFlex 

Хидроизолационна лента за разширителни фуги 
 
 
Описание на продукта :  
Bostik FlexBand MonoFlex е висок клас ТPO (термопластичен еластомер) лента за 
хидроизолация,  която се ползува за разширителни фуги в строителството, като делатационни, 
работни и изолационни фуги. 
 
Области на приложение : 
-  при делатационни фуги; 
-  при разширителни фуги; 
-  при конструктивни фуги. 
 
Приложение : 
-  Bostik GroPox епоксидно лепило се полага от двете страни на делатационната фуга с помощта 
на маламашка; 
-  След това FlexBand MonoFlex се полага  върху подмазаната с лепило делатационната фуга, и 
се полага втори втори слой епоксидно лепило Bostik GroPox върху лентата (двата перфорирани 
края на лентата) по способа „мокро върху мокро“; 
- При монтажа на лентата предвидете необходимото офомяне, за да може да поема движенията, 
като следите работната част от лентата да не се зацапва с епоксидно лепило. Лентата се лепи 
на пода (от двете страни на фугата, като се оформя във формата на дъга обърната надолу 
(формата на буква omega). 
 
Технически данни: 

Материал Термопластичен еластомер 

Цвят Сив 

Твърдост по Шор А 87 

Натоварване преди скъсване 14,0 N/mm2 

Удължение преди скъсване (DIN EN ISO 527-3) 
 

%1000 
Съпротивление на провисване 6,5 N/mm 

Устойчивост на водно налягане (DIN EN 1928) >5 bar 

УВ устойчивост, min. (DIN EN ISO 4892-2) •6500 

Устойчивост на температура -30°C до +90°C 

Пожароустойчивост (DIN EN 4102) B2 
 
Опаковка : 
На ролка с широчина/дебелина според таблицата и дължина 20м, в картонена опаковка. 

FlexBand MonoFlex 

Ширина (мм) 150 150 200 200 300 300 

Дебелина (мм) 1 2 1 2 1 2 
Дължина 
(м/ролка) 20 20 20 20 20 20 

Тип Странична 
перфорация 

Без 
перфорация 

Странична 
перфорация 

Без 
перфорация 

Странична 
перфорация 

Без 
перфорация 
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