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SWELLSTOP TM  tesnilni trak 
 
Navodila za uporabo SWELLSTOP-a 

SWELLSTOP 
TM 

 uporabljamo za tesnenje delovnih stikov v betonu. Deluje v dveh fazah: najprej 

SWELLSTOP 
TM 

 absorbira vodo, vodni tlak ga preoblikuje, takoj nato pa bentonit deluje na 

razširitev SWELLSTOP 
TM 

 -a, ki zatesni stike in razpoke. Delovanje je nekoliko zakasnjeno. 

Armiranje in opaženje lahko izvajate tudi v dežju. Pri tem funkcija tesnenja SWELLSTOP 
TM 

 -a 

ni okrnjena. Če pa bi vendarle SWELLSTOP 
TM 

 bil pred betoniranjem predolgo izpostavljen vodi 

in bi nabreknil, ga morate zamenjati. SWELLSTOP 
TM 

 ni namenjen za tesnenje odprtih 

dilatacijskih stikov, ker se lahko pri nabrekanju iztisne iz stikov. Za dodatno zavarovanje trakov 

dilatacijskih stikov je SWELLSTOP 
TM 

 zelo primeren. Ta namreč z dodajanjem vode razvije 

močan lastni pritisk. Da preprečite odstopanje (krušenje) betona, nanesite SWELLSTOP 
TM 

 po 

možnosti čim bolj središčno na delovni stik. Uporaben je za debeline betona na delovnih stikih 

debelejših od 8 cm. Optimalno pritrditev dosežete z uporabo SWELLSTOP 
TM 

 lepila, ki je 

prilagojeno lepilnemu traku. 

MONTAŽA: 

      
 

Brezpogojno pa se morate izogniti votlinam pod lepilnim trakom. 

SWELLSTOP 
TM 

 lahko uporabljate brez pomislekov za komunalne čistilne naprave, greznice, 

bazene, ki jih klorirate in podobno. SWELLSTOP 
TM 

  se ne uporablja za tesnenje proti 

koncentriranim lugom, kislinam, oljem, maščobam in drugim kemikalijam. 

Kadar ste v dvomih, vprašajte svojega dobavitelja ali izvedite test: stehtajte kos SWELLSTOP
TM 

–a in ga dajte v tekočino, v kateri vas reakcija zanima. Po najprej 10-ih dneh vzorec ponovno 

stehtajte. Če se teža SWELLSTOP 
TM 

–a vsaj ne podvoji, SWELLSTOP 
TM 

–a ne uporabljajte. Za 

primerjavo lahko naredite vzporedno enak poskus z vodo. 

Dodatno lahko poleg lepila uporabite nosilce mreže, da s tem SWELLSTOP 
TM 

 zaščitite pred 

mehanskimi poškodbami. 

Pri cevni izvedbi, polnilo ni potrebno. SWELLSTOP 
TM 

 pritrdite s pomočjo lepila na cev in 

dodatno zavarujte s povezovalno žico. 
 

 
 

SWELLSTOP 
TM 

 je zaščitena trgovska znamka firme Max Frank Gmbh. 

Potencialna nabreknjenost v srednjem 

testu pH 12,0 

Podatki pri razširjenju so približni podatki, ki 

se lahko spremenijo glede na vodno vsebino 

(primer: slana voda). 

Podlaga mora biti čista in nemastna. Pri 

rahlo vlažni podlagi lahko lepilo 

uporabljate brez težav. Čas vezanja lepila 

pa se pri tem lahko podaljša. Lepilo 

nanesite na beton s pritiskom roke. Takoj 

za tem močno pritisnite na lepilo in beton.  

 


