


Набъбваща лента за строителни фуги

• силно еластична, лесна за употреба
• устойчива на водно налягане до 2,0 бара
• процесът на набъбване е обратим
•  набъбва до 900% по обем
• не е на бентонитова основа 

ОПИСАНИЕ ЗА ПРОДУКТА
VANDEX EXPASEAL W се състои от хидрофилно акрилатно 
багрилно вещество, вградено в термопластичен еластомер на 
базата на бутиленов кополимер, с реверсивни свойства на 
набъбване. Притежава германския AbP (Allgemeines 
Bauaufsichtliches Prüfzeug-nis = Сертификат за общо 
наблюдение на строителните работи).
ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ 
VANDEX EXPASEAL W се използва за хидроизолация на 
строителни фуги и тръбни отвори в бетонни конструкции, 
изложени на постоянно или временно хидростатично 
налягане.                                                                      
СВОЙСТВА 
След контакт с вода, VANDEX EXPASEAL W набъбва до 
900% по обем. Налягането на набъбващото действие ще 
доведе до разширяване на VANDEX EXPASEAL W във 
фугите, запълване на всички кухини и по този начин 
спиране на водния поток. Обратими експанзивни свойства. 
VANDEX EXPASEAL W не пропуска вода през структурата 
си. Процесът на набъбване е ограничен до контактните 
повърхности.

ПОДГОТОВКА НА ОСНОВАТА
Бетонната основа трябва да отговаря на следните 
изисквания: 

− Бетон с висока устойчивост на проникване на вода;
- Повърхността е чиста, изравнена, без  места с повреди,  

и без кофражно масло и други разединяващи структурни 
елементи, които пречат на лепилото;

−  без лед, сняг и локви в основата. 

ПРИЛОЖЕНИЕ
VANDEX EXPASEAL W трябва да бъде поставен в 
конструктивния елемент като вътрешно уплътнение. За да 
се гарантира функционалността на набъбващата лента, 
трябва да се фиксира така, че да не се допуска промяня в 
геометрията и спрямо конструкцията .
VANDEX EXPASEAL W може да се полага само при суха 
основа и при сухо време. Не трябва да се монтират във 
фугите вече набъбнали ленти  чиято правоъгълна геометрия 
е променена или са замърсени или повредени. VANDEX 
EXPASEAL W трябва да бъде напълно залепен с VANDEX 
UNIFLEX и прикован със стоманени пирони върху основата,  
така че по време на бетонирането  да не се размести.

Приковаването е през разстояние до 25 см или по гъсто 
при необходимост.
Да се осигури разстояние от минимум 10 см от краищата 
на конструкцията.
VANDEX EXPASEAL W не трябва да влиза в контакт с 
вода за продължителен период от време след монтажа , за 
да се предотврати преждевременно подуване. Набъбващи 
ленти, които вече са се разширили, или чието сечение е 
променено, не трябва да се монтират.

Plan: 

 

VANDEX EXPASEAL W  не трябва да се разтяга по време на 
монтажа.

ОПАКОВКА
VX EXPASEAL W 2010: кутия с 9 × 10 m = 90 m всяка     
VX EXPASEAL W 2005: кутия с 9 × 20 m = 180 m всяка

СЪХРАНЕНИЕ
Когато се съхранява на сухо, незамръзващо място в 
неотворена, неповредена оригинална опаковка, срокът на 
годност е 24 месеца.

ЗДРАВЕ И БЕЗОПАСТНОСТ 
VANDEX EXPASEAL W не е с опасна субстанция. За повече 
информация, моля вижте листа за безопасност на 
www.vandex.com. 

EXPASEAL W

≥ 10 cm

VANDEX EXPASEAL W залепена с VANDEX ADHESIVE 
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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

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Вид хидрофилно полимерно вещество (вградено в полимер и еластомер)
Цвят бял

Обемно тегло 23 °C [kg/dm³] 1.27
Якост на опън след набъбване [MPa] 0.7
Удължаване преди скъсване [%] 300
Набъбваща способност при високо алкална среда [% by vol] ≥ 350
Температури за монтаж [°C] –30 до +60

Тип 2010: Тип 2005: 

Размери [mm] 20 × 10 20 × 5 
Тегло [g/m] 249 127 
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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