
TEKATRAK HIDROIZOL
Sistem tesnilnih trakov, ki se uporabljajo
za tesnenje v kopalnicah, bazenih in
kleteh v kombinaciji z vodotesnimi
masami

TEKATRAK HIDROIZOL
OPIS IN PODROČJE UPORABE

Tesnilni trakovi predstavljajo del sistema alternativne hidroizolacije za vodotesno izvedbo
stikov in reg ter odtokov med enakimi in različnimi vgrajenimi materiali vodoravnih in
navpičnih površin vodnih rezervoarjev, bazenov, kopalnic, teras, kleti in jaškov v kombinaciji
z elastičnimi polimercementnimi vodotesnimi masami, kot so Hidroizol N, Hidroizol S, še
posebej pa Hidroizol EL.

Tekatrak Hidroizol je trajnoelastični gumiran tesnilni trak na poliesterski mrežici s
sredinsko raztezno cono. Je vodotesen, odporen proti alkalijam, kislinam in solem ter
elastičen tudi pri visokih in nizkih temperaturah. Tekatrak Hidroizol lahko uporabljamo za
tesnjenje delovnih stikov ter konstrukcijskih stikov - dilatacijskih reg med elementi v
zgradbah, še zlasti pri kopalnicah, bazenih, terasah in balkonih skupaj z vodotesnimi
masami na cementni osnovi.

TEHNIČNI PODATKI

Celotna širina 120 mm
Sredinska raztezna cona 70 mm
Teža 34,0 g/m
Debelina 0,60 mm
Pritisk do razpočenja 2,50 bar
Odpornost na ozon (DIN 53509, 1. del, ISO 1431-1) odporen
Odpornost na vodo pod pritiskom (1,5 bar) odporen
Odpornost na UV (200 h) odporen
Temperaturna stabilnost -30°C / +90°C

KEMIJSKA OBSTOJNOST

Pritisk do razpočenja po 7 dnevnem hranjenju v navedenih kemikalijah pri sobni
temperaturi:

Solna kislina, 3 % 2,50 bar (rahlo porumeni)
Žveplova kislina, 35 % 2,40 bar
Citronska kislina, 100 g/l 2,40 bar
Mlečna kilsina, 5 % 2,40 bar (rahlo porumeni)
Kalijev hidroksid, 20 % 2,40 bar
Natrijev hipoklorid, 0,3 g/l 2,40 bar (sprememba barve)
Slanica, 20 g/l (morska sol) 2,40 bar

Poleg traku Tekatrak Hidroizol ponujamo tudi posebne elemente v enaki kvaliteti:
• Tekates Hidroizol kotnik zunanji
• Tekates Hidroizol kotnik notranji
• Tekates Hidroizol manšeta 120 x 120 mm (za instalacijske preboje na stenah)
• Tekates Hidroizol manšeta 350 x 350 mm (za tesnjenje odtokov in inštalacijskih prebojev

na tleh)
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NAVODILA ZA UPORABO

Trakove Tekatrak Hidroizol polagamo na stike na predhodno
ustrezno pripravljeno podlago, ki mora biti suha, čista, odprašena
ter brez mastnih madežev. Stik (rego) na obeh  straneh
premažemo z vodotesno maso in v še svežo vtisnemo mrežico na
robovih traku ter pustimo, da se posuši. Nato celotno povšino
premažemo z vodotesno maso, tako da je mrežica popolnoma
prekrita. Ko se prvi sloj strdi, nanesemo še drugi sloj vodotesne
mase (glej tehnične informacije Hidroizol N / S / EL). Trakove in
vogalnike polagamo na preklop, še bolje pa je, če jih med seboj
lepimo s Tekaflex MS 15 tesnilno maso.

PAKIRANJE

• kolut 50 m

SKLADIŠČENJE

• Skladiščimo v zaprti embalaži v suhem prostoru pri temperaturi
do +30°C.

• Rok uporabnosti pri ustreznih skladiščnih pogojih je minimalno 12
mesecev od datuma proizvodnje.

TEKATRAK HIDROIZOL - SAMOLEPILNI

OPIS IN PODROČJE UPORABE

Tekatrak Hidroizol – samolepilni trakovi so narejeni na osnovi
lepila iz butil-kavčuka na polipropilenski tkanini. Lepilo iz butil-
kavčuka ima odličen oprijem na vse vrste suhih podlag, zato se le
ti dobro oprijemajo, so odporni proti pretrgu pri velikih
obremenitvah, so elastični, vodotesni in odporni na visoko
temperaturo. Trakove Tekatrak Hidroizol-samolepilne lahko
uporabljamo na različnih področjih v gradbeništvu, posebej pa so
namenjeni za hidroizolacijo vlažnih prostorov, kot so kapalnice,
tuš kabine ipd.

TEHNIČNI PODATKI

Širina 80 mm
Debelina ca. 0,6 mm
Temperaturna stabilnost -30°C / +80°C
Delovna temperatura +5°C / +40°C
Oprijemljivost na podlago >_ 4 N/cm2

Vodotesnost (DIN 52 123) ustreza
Difuzijski koeficient (m) ca. 450.000

NAVODILA ZA UPORABO

Podlago moramo ustrezno pripraviti. Odstranimo vse slabo
vezane dele. Podlaga mora biti čista, suha, odprašena,
odstranimo mastne madeže in bitumen. Večje poškodbe
popravimo – na podlagi ne sme biti neravnin in ostrih robov
(posameznih špic agregata ali zalitega betona). Nato prilepimo
samolepilni trak, tako da najprej odstranimo en del zaščitne folije
in pritrdimo trak, nato odstranimo drugo polovico zaščitne folije in
trak močno pritisnemo ob podlago. Pazimo, da se pod trakom ne
ulovijo zračni mehurčki. Takoj za tem lahko nanesemo prvi sloj
vodotesne mase, po utrditvi pa še drugega skladno z navodili (glej
tehnične liste Hidroizol N / S / EL).

Opozorilo: Lepilo na osnovi butil-kavčuka je občutljivo na topila.

PAKIRANJE

• kolut 10 m

SKLADIŠČENJE

• Skladiščimo v zaprti embalaži v suhem prostoru pri temperaturi
do +30°C.

• Rok uporabnosti pri ustreznih skladiščnih pogojih je minimalno 12
mesecev od datuma proizvodnje.

OPOZORILO

Tekatrak Hidroizol je sistem novih izdelkov. Navodila so podana
na osnovi naših preiskav in izkušenj, vendar zaradi specifičnih
pogojev in načina dela priporočamo predhodne preskuse za vsak
primer uporabe. Ker na izvajanje del ne moramo vplivati, tudi ne
odgovarjamo za kakovost del!

TEKATRAK HIDROIZOL
Sistem tesnilnih trakov, ki se uporabljajo za
tesnenje v kopalnicah, bazenih in kleteh v
kombinaciji z vodotesnimi masami
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