
 

Хидроизолация на работни и деформационни фуги 

РЕШЕНИЯ ЗА СТРОИТЕЛНИ ФУГИ 

Доказано и лесно 



 

Хидроизолационна лента за работни фуги и пукнатини 

Икономична и ефективна   
Може да се полага на влажна повърхност   
Устойчива на хидростатично налягане 
Постоянно еластична     
Залепване към бетона с еластичната 
VANDEX ВВ 75 Е хидроизолация  

Характеристики 
Vandex Expaseal B Plus e полиизобутилен каучук, специални 
пълнители и кристализиращи добавки. Доставя се със защита 
от намокряне при дъжд и други ситуации на обекта преди 
изливането на бетона. 
 

Област на приложение 
Vandex Construction Joint Tape запечатва и хидроизолира 
работни фуги и пукнатини в бетонните конструкции. 
 
Vandex Construction Joint Tape в комбинация с еластичната 
хидроизолация Vandex BB 75 формират еластична и трайна 
хидроизолация на работните фуги и пукнатините  изпълнявана 
върху влажни бетонни повърхности. 
 

Хидроизолационна лента за деформационни фуги 

Постоянна еластична хидроизолация  
Високата еластичност зависи от дебелината 
на лентата и ширината на деформационната 
зона. 
Термозаварките осигуряват сигурността и 
водонепропускливостта на фугата. 
Устойчива на хидростатично налягане Област на приложение 

Vandex Construction Joint Tape запечатва и хидроизолира 
деформационни фуги и пукнатини в бетонните конструкции. 
 
Vandex Flextape е устойчива на положителен хидростатичен 
натиск. При пасивен натиск се комбинира с подходяща система 
за поемане на натиска. 
 

Хидроизолационна набъбваща лента за работни фуги 
с кристализиращи свойства и защита от дъжд 
Висока еластичност  
Кристализиращ, капилярно проникващ ефект 
Специално покритие защитаващо от дъжд 
Голямо разширение 
Устойчивост на налягане от 7 bar 
Разрешена за съоръжения за питейна вода 
 

 
Област на приложение 
Vandex Expaseal B Plus е набъбваща хидроизолационна лента 
за работни фуги и тръби при бетонните конструкции. 
При контакт с вода се разширява 300%, като запълва 
пукнатините и каверните и по този начин спира водата. 
Процеса на разширение е обратим, при това в стабилна 
структура с нова форма. 
Активните добавки и специални съставки в каучуковата 
матрица осигуряват и кристализираща капилярна 
хидроизолация в областта на работната фуга. 
 

Характеристики 
Vandex Flextape е термопластичен еластомер (TPE). 
Дълготроен и с висока устойчивост на химични въздействие и 
UV радиация. 
Залепването към основата се извършва с лепило Vandex Uniflex 
NV 
 

Характеристики 
Vandex Construction Joint Tape е сентетичен каучук, покрит с 
алкалоустойчиво полиестерно платно. 
Характеристиките на платното и каучука осигуряват висока 
адхезия към бетонната повърхност и изключителна 
елестичност на лентата. 
 



Основи и Фундаменти – хидроизолация на фуги 
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Други проверени в 60 годишната практика решения 

Изпълнение,   проектиране  и  продажби  в  България 
НОВОСТРОЙ ИНЖЕНЕРИНГ ООД 

Тел.:  02/ 859 11 41, факс 02/ 859 50 92 
e-mail: info@novostroy.com  web: www.novostroy.com 

УСЛУГИ – КАЧЕСТВО – ОПАЗВАНЕ НА СРЕДАТА 
 
Изследвания и развитие 
Vandex е име и организация, която с иновации, ноу-хау, опит и мотивация 
поддържа свойте услуги и продукти в областта на изследване и развитие, 
изпитване и инженеринг, като по този начин осигурява високото качество на 
Vandex материалите. 
 
Техническа поддръжка 
Vandex осигурява техническа поддръжка относно приложението на 
материалите, технологията за изпълнение, разработване на проекти за 
спесифични и нестандартни обекти. 
 
Качество, безопасност и опазване на средата 
Vandex е сертифицирана от 1994 год. По ISO 9001:2000 „Система за 
качество на управлението” и  по ISO 14001:2004 „ Система за безопосност и 
опазване на средата” 
 
Политиката на VANDEX осигурява: 

- Високо качество на продуктите 
- Иновационни продукти в съответствие с изискванията на клиентите 
- Пакет от услуги който включва инженерни консултации, 

приложение и контрол по изпълнението с Vandex материалите 
- Съответствие с нормативните изисквания 
- Защита на околната среда 
- Безопасност на работниците 

 
Хидроизолационен и ремонтен състав 
За хоризонтални и вертикални бетонни повърхности 
Висока якост. 
Устойчивост на цикли на замръзване. 
 
Бързо свързващ, хидроизолиращ и ремонтен 
състав 
Хидроизолация и ремонт с един материал 
За хоризонтални повърхности 
Устойчивост на абразия и цикли на замръзване 
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