
 

В система с:  ARDEX S  1-K Хидроизолация 
   ARDEX S7  PLUS Хидроизолация  
   ARDEX S8  FLOW Саморазливна хидроизолация 
   ARDEX 8  +  9/9L Хидроизолация  
   ARDEX SK  100  W TRICOM Уплътнителна лента 
    
За употреба със свързани хидроизолации съгласно ÖNORM B 3407

ARDEX SK
TRICOM Уплътнителен комплект
ARDEX SK  12 TRICOM Уплътнителна лента120
ARDEX SK  12 BT TRICOM Уплътнителна лента за вани 120
ARDEX SK-W TRICOM Уплътнителен маншет 120 x 120
ARDEX SK-F TRICOM  Уплътнителен маншет 425 x 425
ARDEX SK  90 TRICOM Вътрешен ъгъл 90°
ARDEX SK  270 TRICOM Външен ъгъл 270°

Уплътнителен комплект за еластично и водоплътно покриване 
или уплътняване на работещи фуги, периферни фуги и 
застрашени от напукване свързвания и преходи.

Водонепропусклив и устойчив на атмосферни въздействия 

Много здрава и еластична 

Устойчива на алкални въздействия и агресивна среда
АРДЕКС ЕООД
1582 София, жк Дружба 2  
блок 310 Б, партер   
Тел.:  02/ 866 01 60
e-mail: office@ardex.bg
www.ardex.bg

 Производител сертифициран 
съгласно EN ISO 9001 и EN ISO 14001



Област на приложение:
Вътрешно и външно приложение. Стена и под.

В система с:
ARDEX S  1-K Хидроизолация 
ARDEX S7  PLUS Хидроизолация  
ARDEX S8  FLOW Саморазливна хидроизолация 
ARDEX 8  +  9 /9L Хидроизолация  
ARDEX SK  100  W TRICOM Уплътнителна лента 

За употреба със свързани хидроизолации съгласно 
ÖNORM B 3407.

Вид:

ARDEX SK 12 TRICOM Уплътнителна лента 
Подготовка на основата:

Обработване на ARDEX SK 12 TRICOM:

ARDEX SK 12 BT Уплътнителна лента за вани 
Подготовка на основата:
Подготовката на основата е аналогична като при  
ARDEX SK 12. Повърхностите за уплътняване на вани
и душ корита да се почистят с подходящи почистващи
препарати без да остават остатъци от тях. Ъглите трябва
да са прави, а основата - товароносима.

Обработване на ARDEX SK 12 BT:
Да се отстрани защитното фолио на бутиловата лента  на
лентата за вани. Бутиловата лента да се фиксира хоризон-
тално по ръба на ваната, така че останалата част от лента-
та да сочи нагоре. След това да се притисне с подходящ
инструмент. След това лентата да се положи в непосредст-  
вено преди това положената ARDEX хидроизолация и  
да се притисне добре с  мистрия или шпакла.  С нанасяне
на втория хидроизолационнен слой  лентата се обработва
и отгоре.

Die ARDEX SK-W

Die ARDEX SK-F

ARDEX SK
TRICOM Уплътнителен комплект

ARDEX SK TRICOM уплътнителен комплект за водо-
непропускливо покриване или уплътняване на 
работещи, периферни и крайни фуги , както и за 
застрашени от напукване свързвания и преходи.

ARDEX SK TRICOM уплътнителният комплект се 
състои от двустранно ламиниран полипропиленов  
залепващ слой с полиуретанов носещ слой.
Материалът е водоустойчив, лесен за разрязване с 
нож или ножица, лесен за полагане върху хидро-
изолациите, не се набръчква.
Малката дебелина на материала позволява почти 
безпрепятствено покриване със ARDEX хидро-
изолациите. 
ARDEX SK TRICOM уплътнителният комплект е 
достатъчно дифузионно отворен, за да може 
намиращата се под него хидроизолация да изсъхне и 
да се втвърди.  

Да се обърне внимание на указанията, дадени в 
техническите карти на ARDEX хидроизолациите.
Отворите на фугите трябва да бъдат достатъчно 
широки за предвиденото им движение  и скосени за по-
добра връзка. 

Уплътнителните ленти, ъглите и маншетите  се влагат 
във все още прясната хидроизолация и веднага се 
притискат с мистрия или шпакла. 
С леко притискане на положената върху крайните или 
работещите фуги лента може да се създаде връзка от 
резервен материал за по-голямо движение. Да се 
внимава хидроизолацията да не проникне в 
намиращото се под нея подвижно пространство. В 
области с високо напрежение уплътнителната лента, 
ъглите и маншетите да се застъпят минимум 5 см, за 
да залепнат върху използваната хидроизолация. След 
поставяне на всички необходими части на 

уплътнителния комплект може да се пристъпи към 
подготовка за хидроизолиране. В този случай вторият 
слой на хидроизолацията да се нанесе върху  
уплътнителната лента, ъглите и маншетите. В областта 
на подвижната зона (напр. делатационна фуга)  
хидроизолационния материал да се нанася равномерно 
по цялата ширина.

TRICOM уплътнителен маншет 120 х 120
е подготвен за уплътняване отвора на тръбата 1/2 чрез 
съществуващия отвор.  За уголемяване на отвора с нож 
или ножица да се изреже необходимия материал, но с
8-12 мм по-малко от измереното. Полагането на 
уплътнителния маншет цели уплътняване на сифона. С 
равномерен натиск маншета се нахлузва върху 
удължението на монтираната тръба и се провежда до 
основата. Маншетът не стои както трябва, ако не 
е прилепнал поне 4мм здраво и плътно към тръбата.

   

TRICOM Уплътнителен маншет 425 х 425

е предвиден за подови сифони или по-големи 
отводнителни отвори. За да се направят отвори, 
необходимия материал да се изреже равномерно с нож 
или ножица, но с 8-12 мм по-малко от измереното. 
Полагането на уплътнителния маншет цели 
уплътняване на сифона. С равномерен натиск маншета 



 

Технически данни 
според стандарта за качество на ARDEX:

Обозначение съг-
ласноGHS/CLP:  няма

Обозначение съг-
ласно ADR: няма

Тест за якост на 
огъване при 
-20 °C:  

без пукнатини

Опаковка  

ARDEX SK 12 BT  
Уплътнителна лента за вани 120 
Широчина: 120 mm 
Дължина на ролката: 20 m

ARDEX SK-W  
TRICOM Уплътнителен маншет 
120 x 120 mm  
Дължина/широчина 120 x 120 mm 
Кутии, опаковани по 25 бр.

ARDEX SK-F  
TRICOM Уплътнителен маншет 
425 x 425 mm  
Дължина/широчина: 425 x 425 mm 
Кутии, опаковани по 25 бр.

ARDEX SK 90  
TRICOM Вътрешен ъгъл 90° 
Дължина: 120 mm  
Кутии, опаковани по 25 бр.

ARDEX SK 270  
TRICOM Външен ъгъл 270° 
Дължина: 115 mm  
Кутии, опаковани по 25 бр.

Съхранение: в хладни, сухи помещения, около 24 -
месеца в оригинално затворена
опаковка

се нахлузва върху монтирания елемент и се провежда 
до основата. Маншетът не стои както трябва, ако не 
е прилепнал поне 4 мм здраво и плътно към 
монтирания елемент.

В мокри, трайно влажни и подводни области да се 
използват предимно тръби с неприлепнали, здрави, 
фланецови конструкции или с достатъчно широки 
фланци за залепване и разлепване.

Да се има предвид:
ARDEX SK TRICOM Уплътнителния комплект да не се 
подлага на директен контакт с хидроизолации или 
лепила, съдържащи органични разтворители.

В особено натоварени области с агресивно химично  
натоварване и натоварване от петролни продукти,  
масла, горива или алкохол да се потърси техническа 
помощ при работа.

В случаи на съмнение да се направи тест за такава 
съвместимост.
  
 

Цвят:   бял, със сива капкообразна шарка

Пригодност:  за широчина на фугата до максимум  
   30 мм

Якост на опън
на носещия 
слой:   600% при 60 N/15мм

Обща 
дебелина:  около 0,32 мм

Общо тегло:   около 180г/м2

Водоплътност:   3,0 бара
Допустимо
движение:   максимум 80% от широчината на  

          фугата
Температурна 
устойчивост:         от -35°C до +90°C

         ARDEX SK 12
   TRICOM Уплътнителна лента 120 
   широчина: 120 мм
   дължина на ролката: 50 м
   кутия с една ролка

   дължина на ролката: 10 м
   кутия с една ролка

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.


