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PC® BENTOSTRIP 

Хидрофилна набъбваща лента 

1. Състав

PC® Bentostrip е самонабъбваща 

водоспираща бентонитова лента, която 

се използва за хидроизолиране на 

работни фуги в бетона. Съставена е от 

естествен натриев бентонит и бутилов 

каучук. Бентонитовата водоспираща 

лента има специално покритие, което 

предотвратява набъбването след 

полагането й и преди бетониране на 

елементите. Предимството на това 

покритие е, че то забавя процеса на 

първоначалното набъбване и запазва 

обема и формата й във фугата. 

2. Приложение

PC® Bentostrip се използва за: 

• Хидроизолация на работни фуги в бетона

• Хидроизолация на снадки на тръбопроводи

• Хидроизолация на фугите между сглобяеми бетонни елементи

• Хидроизолация около всички видове тръбопроводи и строителни

фуги (неподвижни връзки)

• Хидроизолация на свързващи фуги

3. Характеристики
• Състав: бентонит, каучук, други

• Цвят: зелен, черен

• Плътност: 1.44 g/cm3

• Температура на полагане: от -15оС до +60оС

• Увеличаване на обема: до 400%
• Устойчивост на водно налягане: до 8 bar.

• Съхранение: между +5оС и +30оС

4. Видове и размери
" PC® Bentostrip се произвежда във вид на лента, навита на ролки с 
определена дължина. Процесът на производство и готовия за монтаж продукт 
са безвредни и екологично чисти. 

Стандартни размери: 

 20 x 10 mm – цвят - черен

 25 x 20 mm – цвят - зелен

PC® Bentostrip набъбващите ленти могат да се произвеждат в широко 

разнообразни размери и форми, при поръчка. За повече информация се 
свържете с вашия представител на Tradecc. 
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5. Опаковка

• PC® Bentostrip (20 x 10 mm):

■ 8 ролки по 10m (2х5m) в кашон (80m/кашон)

• PC® Bentostrip (25 x 20 mm):

■ 8 ролки по 5 m в кашон (40m/кашон)

6. Съвет при полагане
PC® Bentostrip се монтира в  средата на строителната фуга. Препоръчително е 

да има най-малко 7-8 см  бетоново покритие от двете страни на набъбващата 

лента, за предотвратяване появата на пукнатини в бетона. 

Набъбващата лента трябва да се поставя върху суха и гладка повърхност. При 

необходимост , строителната фуга трябва да се заглади допълнително с 

набъбващ уплътнител. Нанасянето може да стане с адхезив (препоръчително е 

да се използва набъбващ уплътнител на PC® Leakmaster-виж Технически 

информационен лист на PC® Leakmaster) и/или с пирони на всеки 30 до 40 см. 

При необходимост, за фиксирането може да се използва и армиращ профил 

(мрежичка) PC® Bentonet, който дава възможност лентата да се полага във 

вертикална позиция или да се фиксира по-добре при изливането на бетона. 

Краищата на набъбващите ленти трябва да се поставят плътно една срещу 

друга или с припокриване от 10 см. Препоръчва се нансянето да става в средата 

на строителната фуга (между вътрешната и външната армировка). 

PC® Bentostrip може да се прилага в комбинация с PC® Injectra. 

Не използвайте PC® Bentostrip в дилатационни фуги. 

7. Срок на годност
2 години, ако е в оригиналната опаковка, на сухо и без опасност от замръзване 
място. 
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