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KRYSTALINE 
WATERBAR

 

Описание 
Krystaline WATERBAR
водонабъбваща лента за получаване на 
водоплътни фуги в бетонни и ст.б. конструкции. 
Продуктът е създаден на база  специална 
полимерна технология, при която, в контакт с 
вода, полимерният материал набъбва
запечатва и прави водоплътни конструкционните 
фуги. Особено е подходяща в случаи на 
невъзможност водоплътността на фугите да се 
осъществи с конвенционални методи и средства.
Krystaline WATERBAR
използване за всички конструкционни фуги, 
подложени на хидростатично налягане (воден 
напор), независимо от страната на водния стълб.
Полимерният материал инициира привличането 
на водните молекули, в резулта
компресираната вода не протича през порите  и 
капилярите на бетоннот
Krystaline WATERBAR
монтаж благодарение на нейната гъвкавост, като 
не се налага използването на специални 
инструменти. 
 
Предимства 

� Лесен монтаж
� Набъбване в контакт с вода до 200%
� Предотвратява пропускането на вода 

през фуги с променлива ширина
� Контролирано набъване, минимизиращо

рисковете от повреди в бетона
� Еднаква ефективност и в условия на 

солени води; 
� Не образува пяна и не отделя газове 

при в контактната вода 
дълготрайност на водоплътност, тъй 
като няма образуване на въздушни 
мехурчета,  през които в
прониква; 

� Висока химическа устойчивост
� Осигурява водоплътност на фугите до 5 

бара хидроста
 

Приложения 
� Фундаменти; 
� Зимнични стени
� Тунели и тръбопроводи
� Асансьорни шахти
� Бетонни и ст.б. стени
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KRYSTALINE 
WATERBAR 

 
ВОДОСПИРАЩА ВОДОНАБЪБВАЩА 
ЛЕНТА ЗА КОНСТРУКЦИОННИ ФУГИ 

WATERBAR е готова за полагане 
водонабъбваща лента за получаване на 

в бетонни и ст.б. конструкции. 
Продуктът е създаден на база  специална 
полимерна технология, при която, в контакт с 
вода, полимерният материал набъбва, създава 

ви водоплътни конструкционните 
фуги. Особено е подходяща в случаи на 

т водоплътността на фугите да се 
осъществи с конвенционални методи и средства. 

WATERBAR е подходяща за 
използване за всички конструкционни фуги, 
подложени на хидростатично налягане (воден 
напор), независимо от страната на водния стълб. 

ят материал инициира привличането 
на водните молекули, в резултат на което така 
компресираната вода не протича през порите  и 
капилярите на бетонното сечение. 

WATERBAR  позволява лесен и бърз 
благодарение на нейната гъвкавост, като 

не се налага използването на специални 

Лесен монтаж; 
Набъбване в контакт с вода до 200%; 
Предотвратява пропускането на вода 
през фуги с променлива ширина; 
Контролирано набъване, минимизиращо 
рисковете от повреди в бетона; 
Еднаква ефективност и в условия на 

 
Не образува пяна и не отделя газове 
при в контактната вода - осигурена 
дълготрайност на водоплътност, тъй 
като няма образуване на въздушни 
мехурчета,  през които водата да 

Висока химическа устойчивост; 
Осигурява водоплътност на фугите до 5 

атично налягане на водата. 

 

Зимнични стени; 
Тунели и тръбопроводи; 
Асансьорни шахти; 
Бетонни и ст.б. стени; 

� Ст.б. плочи от различен тип
� Брегови и пристанищни съоръжения
� Басейни; 
� Пречиствателни станции
� Конструктивни фуги
� Водни резервоари
� Инсталации за обезсоляване на води

 
Инструкция за монтаж    
 Krystaline WAREBAR се 
почистени от различни замърсители бетонни 
повърхности, вкл. след отстраняване на всички 
мазнини  и петролни продукти, както и 
прахообразни материали 
почистването или с друг произход. Всички 
покрития, мазилки, остатъци от кофражно масло, 
и пр., може да намалят адхезията към здравия 
бетон. Необходимо е и отстраняване на 
наличната вода, както  и предварително 
репариране на евентуални повреди по 
подготвяната бетонна повърхност. 
водни течове, те трябва да бъдат предварително 
спрени чрез използване на 
Лентата се монтира директно върху подготвената 
бетонна повърхност. Не се опитвайте да 
променяте ширината на фугата 
осигурете презастъпване на лената в двата края 
с поне 5 cm. 
Защитете фугата с монтираната лента от 
замърсители, прах, пясък, каменни частици, 
дъждовни води и други течности.
Монтажът се извършва в температурен интервал 
между 5 и 350С. 
Krystaline WAREBAR Не се препоръчва за 
монтаж при дилатационни фуги с регулярно 
преместване  над 2 cm. 
 
 Съхранение 
Krystaline WAREBAR следва да се съхранява на 
закрито при стайна температура 5
предпазена от директна слънчева светлина. В 
тези условия и при затворени 
годност е 2 години. 
 
Пакетиране 
Krystaline WAREBAR се доставя 

 
Безопасност и здраве 
Няма специални здравни изисквания при 
нормална работа с нея. 
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ВОДОНАБЪБВАЩА 
ЛЕНТА ЗА КОНСТРУКЦИОННИ ФУГИ  

Ст.б. плочи от различен тип; 
пристанищни съоръжения; 

Пречиствателни станции; 
Конструктивни фуги; 

одни резервоари; 
Инсталации за обезсоляване на води. 

 
се монтира върху здрави и 

почистени от различни замърсители бетонни 
повърхности, вкл. след отстраняване на всички 
мазнини  и петролни продукти, както и 
прахообразни материали - остатъци при 
почистването или с друг произход. Всички стари 
покрития, мазилки, остатъци от кофражно масло, 
и пр., може да намалят адхезията към здравия 
бетон. Необходимо е и отстраняване на 
наличната вода, както  и предварително 
репариране на евентуални повреди по 
подготвяната бетонна повърхност. В случаи на 

течове, те трябва да бъдат предварително 
спрени чрез използване на Krystaline PLUG. 
Лентата се монтира директно върху подготвената 

. Не се опитвайте да 
променяте ширината на фугата - просто 
осигурете презастъпване на лената в двата края 

Защитете фугата с монтираната лента от 
замърсители, прах, пясък, каменни частици, 
дъждовни води и други течности. 
Монтажът се извършва в температурен интервал 

Не се препоръчва за 
монтаж при дилатационни фуги с регулярно 

следва да се съхранява на 
закрито при стайна температура 5-300С, 
предпазена от директна слънчева светлина. В 
тези условия и при затворени опаковки срокът на 

се доставя ролки по 15 m. 
 

Няма специални здравни изисквания при 
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Опровержение 
Доколкото всяка информация и/или спецификация включена в този документ е базирана на нашето 
най-добро познаване за продукта.Не предоставяме преки или косвени гаранции за всякакви 
препоръки или предположения, дадени от наши представители и дистрибутори.  
 

 

 
 

 

 

 

 


