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SwellTape  
  Водoнабъбваща лента 
 
 
Описание на продукта:  
Bostik SwellTape е самозалепваща, на основата на естествен натриев бентонит и модификатор, 
задържаща вода лента от ново поколение, която се разширява(набъбва) при в контакт с вода и се 
състои от еластични материали. Лентата във вид на руло(на кабел), който може да се използва в 
конкретни фуги в строителни обекти.  
 
Области на приложение:  
-  Във фундаменти, басейни, тунели, гаражи, водни резервоари и дренажи, 
-  В бетонни „ножици“, 
-  Във фугите на сглобяеми елементи, 
-  В шахти, 
-  В поддържащи стени, 
-  Във връзките старо-ново - конкретно местата на свързване, 
-  В подземния за тръби, кабели и други преходни зони, 
-  В пречиствателни станции.  
 
Характеристики:  
-  Запълва всички пукнатини, пори и капилярни кухини при контакт с вода. 
-  Осигурява непропускливост, като прониква в бетона. 
-  За активен натиск срещу вода в бетона. 
-  Отлично съответствие с деформирани повърхности и фуги. 
-  Спестява време и труд. 
-  Приема подходящи форми и размери във всички видове приложения.  

 
Технически данни:  

  

Цвят  Син 

Плътност (при 25°С) (г/cм3) 1,50 ~ 1,55 

Загуба на обем (ASTM C 771-97)  <1% 

Течливост (ASTM C 1266-95)  не 

Устойчивост на водно налягане  8 бара (80 м воден стълб) 

Температура на полагане  между -10°C и +50°C 

  

Технически данни са приблизителни за температура от + 20 ° С и относителна влажност 50%.  

  
Подготовка на основата:  
-  Повърхностите, които ще бъдат покрити трябва да бъдат без лепило, чужди вещества, като прах, 
мръсотия, мухъл масло, боя и др .; 
-  Остатъци от цимент, гипс и бетон трябва да се отстранят..  
  
Приложение:  
-  Не е необходимо лепило или заваряване по време на полагането - самозалепваща (за 
бетон, PVC, стомана и дърво).  
  
Покритие:  
Приблизително 1,0 м/м.  
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Опаковка:  
7м ролки в картонена кутия.  
  
Съхранение:  
-  Опаковките да бъдат защитени от вода, замръзване и неблагоприятни климатични условия.  
-  Трябва да се съхраняват на сухо и хладно. 
-  Срок на годност е 12 месеца ако се спазват горепосочените условия за съхранение.  
  
 


