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Уплътнителна лента за еластично и водонепропускливо 
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ARDEX S 1-K Хидроизолация

ARDEX 8+9 Хидроизолация
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 Производител сертифициран 
съгласно EN ISO 9001 и EN ISO 14001



ARDEX SDB 15
Хидро- и звукоизолираща уплътнителна лента, 
самозалепваща

Ние гарантираме безупречното качество на нашите продукти. Нашите препоръки за 
обработка на материалите почиват на експерименти и практически опит; те би след-вало 
да се възприемат като общи указания, но не и като уверение в точната проява на 
свойствата им, тъй като не бихме могли да вземем под внимание конкретните условия на 
строителната площадка и изпълнението на строителните работи, над които нямаме власт.

Област на приложение:
Вътрешно и външно приложение. Стена и под.
За уплътняване на работещи фуги, периферни фуги, 
ъгли, застрашени от напукване свързвания и 
проникване в стени.

Вид:
Уплътнителна самозалепваща лента. Съвместима е 
със строителни химикали.

Основа:
Основата трябва да бъде суха, товароносима и 
свободна от прах и други разединяващи вещества. Да 
се вземат под внимание дадените указания в 
проспектите на алтернативните хидроизолации.

Обработване:
От уплътнителната лента се отстранява половината от 
защитното фолио, залепя се за хоризонталната 
повърхност и се притиска. След това се отстранява 
другата половина на защитното фолио и се притиска 
към вертикалната повърхност докато се постигне 
оптимално залепване към основата. 
Да се внимава за застъпване на отделни парчета лента 
по минимум 5 сm.
За уплътняване на отвори в стената да се отреже 
достатъчно голямо парче лента. Необходимият отвор 
се изработва, в зависимост от диаметъра, чрез 
изрязване или кръстообразен разрез. След това се 
пристъпва към полагане на алтернативната 
хидроизплация.

Да се има  предвид:
ARDEX - уплътнителнатa лента SDB 15 да не се 
подлага на директен контакт с хидроизолации или 
лепила, съдържащи органични разтворители.
В случаи на съмнение да се направи тест за такава 
съвместимост.

Технически данни
според стандарта за качество на АРДЕКС
 
При изчисляването на разхода да се вземе в предвид 
застъпването от минимум 5 сm на две парчета лента.
  
Дебелина:  0,9 mm

Ширина  15 cm

Дължина на
ролката:  20 m

Опаковка:  Картонена кутия

Съхранение:  в студени, сухи помещения 
   около 12 месеца

   


