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ТЕХНИЧКИ ПРОСПЕКТ
САМОЛЕПЛИВА БАНДАЖ ТРАКА СО
ТРАЈНОЕЛАСТИЧЕН КИТ
за обезбедување на критичните споеви при изведба на хидроизолација
ПРИМЕНА
Бандаж трака за обезбедување на критичните споеви од конструкцијата. Се применува при
изведба на хидроизолација, посебно кај Хидромал, Хидромал Флекс и Адингфлекс, со
поставување на траката на аглите, помеѓу слоевите од хидроизолацијата. Соодветна е за
санација на хидроизолација, кај подлоги со мали постоечки пукнатини. Се применува и за
бандажирање на пукнатини пред малтерисување и како воздушна заштита (дихтунг).

КАРАКТЕРИСТИКИ
-

добра атхезија за различни подлоги
прилагодлив
траката прифаќа боја, гипс, цемент и лепила
трајно флексибилна
лесна и прецизна за вградување
остава малку отпад при вградување
чисто и тивко вградување

СВОЈСТВА

СВОЈСТВО

ВРЕДНОСТ

ЕДИНИЦА МЕРКА

МЕТОД

Атхезија при смолкнување
Aтхезија при лупење 90˚
Aтхезија при лупење 180˚
Густина
Паропропусност
Температурна стабилност

12
8
9
1,6
0,18
- 40 до + 90

N/cm ²
N/cm
N/cm
g/cm ³
g/m ²/24h/mm
˚С

H15
H48
H41
H6
ISO9932/ BS ISO 15106
-

МЕТОДОЛОГИЈА НА ВГРАДУВАЊЕ
ПОДГОТОВКА НА ПОДЛОГАТА
Подлогата за нанесување на траката треба да биде здрава, сува, чиста, обезмастена,
обезпрашена, без лабилни делови и мраз. За чистење на површината потребно е да се користи
изопропанол алкохол (IPA), по што површината треба да се исуши. Кога бандаж траката се
нанесува на порозни или ронлива подлога, се препорачува претходно прајмерирање со
поливинил алкохол (PVA), со цел стабилизирање и китирање на подлогата. Температурата на
подлогата, каде се вградува бандаж траката треба да биде во граници од +5˚С до +40˚С.
ВГРАДУВАЊЕ
Вградувањето на бандаж траката е со лепење на подлогите, кои треба да се премостат. Прво,
се одлепува едната страна од хартијата од задната страна на производот, по што се лепи на
подлогата со втиснување. Дополнително површината се обработува со мал ваљак, за да се

обезбеди добра атхезија (врзување) за подлогата. Потоа постапката се повторува за останатиот
дел од траката, по што целиот спој уште еднаш завршно се обработува со ваљакот. При
вградување потребно е да се внимава од контакт на траката со камчиња и прашина, со цел да
се задржи лепливоста, која е неопходна за добро врзување за подлогата.

ПАКУВАЊЕ
Производот се пакува во ролни со заштитна хартија, со следните димензии:
ДЕБЕЛИНА ШИРОЧИНА ДОЛЖИНА
0,8mm
7,5cm
10m
0,8mm
10cm
10m
0,8mm
7,5cm
50m
0,8mm
10cm
50m
1,0mm
7,5cm
10m
1,0mm
10cm
10m
1,0mm
7,5cm
50m
1,0mm
10cm
50m

Толеранција во пакувањето:
во дебелина +/- 10%, во должина до 100mm +/- 2mm, над 100mm +/- 3mm.

СКЛАДИРАЊЕ
Производот се чува на рамна подлога, во оригинално пакување на ладно и суво место.
РОК НА ТРАЕЊЕ: 24 месеци.

ОПАСНОСТИ
Производот не е класифициран како опасен соодветно на Член 31 и Анекс 2 од EU REACH
регулативата.

ЗАШТИТА
При вградување на бандаж траката не е потребна заштита на респираторниот систем. Заштитна
опрема за кожа и раце вообичаено не е потребна. Доколку производот се користи често или
подолг временски период, потребно е да се носат заштитни ракавици. Да се избегнува контакт
со очи. По вградувањето, задолжително да се измијат рацете.
Контакт со очи: Во контакт на производот со очи, измијте ги очите со вода. Побарајте медицинска
помош ако се појави долготрајна иритација. Веднаш измијте се со многу вода во период од 15
минути. Отстранете ги контактните леки и отворете ги очите широко. Побарајте медицинска
помош доколку се појави непријатност.
Контакт со кожа: Избришете се и измијте се со сапун и вода. Побарајте медицинска помош ако
имате иритација.
Инхалација: Излезете на чист воздух. Побарајте медицинска помош ако непријатноста не
престанува.
Голтање: Побарајте медицинска помош ако постои непријатност.

Информациите дадени во овој технички проспект се добиени од лабораториски испитувања и искуства.
Дадените својства се типични и не се специфицираат. Во споредба на широк обем и варијации на подлоги,
препорачуваме производот да се проба од страна на корисникот, за да се утврди соодветноста за
конкретната апликација.

