


Хидроизолационна лента за строителни фуги и пукнатини 
• може да се нанася върху влажна основа
• устойчива на хидростатично налягане
• трайно гъвкава
• може да бъде залепвана към бетонни повърхности с хидроизолационния 

материал VANDEX BB 75 E или VANDEX CEMELAST
 

ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА
VANDEX CONSTRUCTION JOINT TAPE свързва и 
уплътнява строителни фуги и пукнатини в бетонни 
конструкции. VANDEX CONSTRUCTION JOINT TAPE е с 
дебелина около 0,7 мм. Това е синтетична гумена лента, 
покрита от двете страни с алкално-устойчива и гъвкава 
материя от полиестерна тъкан, която оформя мрежа върху 
ръбовете.Комбинираните свойства на тъканната материя и 
синтетичния каучук осигуряват здрава връзка с бетонната 
повърхност, поддържайки отлична еластичност на лентата.

ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ
VANDEX CONSTRUCTION JOINT TAPE, в комбинация с 
еластичния хидроизолационен материал VANDEX BB 75 E или 
VANDEX CEMELAST, създава отлично и издръжливо уплътнение 
на строителни фуги и пукнатини при условия на влажен 
бетон.Области на приложение: строителни фуги и пукнатини. 
VANDEX CONSTRUCTION JOINT TAPE е устойчива на 
хидростатично налягане:                                                                                                     
-  пукнатините  трябва първо да се изкъртят и да се напълнят с 
VANDEX UNI MORTAR 1. Течовете трябва да бъдадт отстранени 
с VANDEX PLUG .

ПОЛАГАНЕ
Влажната (не мокра) основа трябва да е здрава, чиста и без 
мазнини и грес. Неравностите по повърхностите и 
кухините трябва да се запълнят.

1.Нанесете първи слой от 
VANDEX BB 75 E или VANDEX 
CEMELAST (3 кг / м2, 1,5 мм, 
инструкции за смесване 
съгласно спецификацията на 
VANDEX BB 75 E), на ширина с 
1 см извън размера на VANDEX 
CONSTRUCTION JOINT TAPE.

    
2.Веднага поставете VANDEX 
CONSTRUCTION JOINT TAPE 
в прясно нанесения слой 
VANDEX BB 75 E или VANDEX 
CEMELAST и притиснете. След 
това поставете и двата ръба на 
тъканта в сместа VANDEX BB 
75 E или VANDEX CEMELAST.

3.Покрийте VANDEX 
CONSTRUCTION JOINT TAPE 
с втори слой VANDEX BB 75 E 
или VANDEX CEMELAST (2 
кг / м², 1 мм) и загладете 
повърхността с влажна четка.

Завършено състояние: Ако е 
необходимо, осигурете 
подходяща защита на лентата.

напречно сечение

РАЗХОД НА МАТЕРИАЛ 
1 m VANDEX CONSTRUCTION JOINT TAPE → 1.0 kg/m 
VANDEX BB 75 E или VANDEX CEMELAST

ЛЕПИЛО ЗА ЛЕНТАТА 
Съединителите за лента, шарнирните фуги и T-фугите се свързват 
с еластичния хидроизолационен материал VANDEX BB 75 E или 
VANDEX CEMELAST. При снаждане застъпването на лентата да е 
най-малко 20 см,  залепено с VANDEX BB 75 E . 

Tape Joints: 

PACKAGING 
30 m (in cardboard box) 

CONSTRUCTION JOINT TAPE

VANDEX CONSTRUCTION JOINT TAPE 
VANDEX BB 75 E (еластична 
хидроизолация) 

разход: 1.0 kg/m (разтвор) 

бетон фуга

20 cm overlapping area 

bond lap joints with VANDEX BB 75 E 



The information contained herein is based on our long-term experience and the best of our knowledge. We can, however, make no guarantee since for a successful outcome, all circumstances in an individual case must be taken into
consideration. Indications of quantit ies required are only averages which in certain cases might be greater.

HEAD OFFICE AND INTERNATIONAL SALES:
Vandex International Ltd
P.O. Box · CH-4501 Solothurn/Switzerland
+41 32 626 36 36 · info@vandex.com · www.vandex.com

PRODUCTION:
Vandex Isoliermittel-Gesellschaft m.b.H.
P.O. Box · D-21487 Schwarzenbek/Germany

ОПАКОВКА
30 m (картонена кутия) 

СЪХРАНЕНИЕ                                                                              
При съхранение в сухи, непокътнати оригинални опаковки, 
срокът на годност е неограничен (оптимални условия на 
съхранение: 20 ° C / 50% относителна влажност)

ЗАЩИТА ОТ ХИМИКАЛИ
VANDEX CONSTRUCTION JOINT TAPE предлага 
устойчивост на соли, разредени киселини и алкални 
разтвори; ниска устойчивост на минерални масла, бензени 
и силни разтворители.

ЗДРАВЕ И БЕЗОПАСТНОСТ
За повече информация, моля вижте листа за безопасност на 
www.vandex.com. 

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

материал синтетичен каучук покрит с плат
дебелина [mm] прибл. 0.7
широчина [mm] прибл. 180
ширина на мрежата [mm] прибл. 30
дължина на ролката [m] 30
напречно удължение [%] 260
индекс на устойчивост на дифузия на водните пари 45‘000
Всички данни са осреднени от няколко изпитвания в лабораторни условия. На практика климатични промени, като температура, влажност и порьозността на 
основата могат да повлияят на тези стойности.
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