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Предварително компресирана уплътнителна лента за 
уплътняване на фуги с цел защита от дъждове, придру-
жени със силен вятър и осигуряване на топло- и звуко-
изолация при запазване на постоянна еластичност за 
поемане на движенията на конструкцията вследствие 
на разликата между дневните и нощните температури, 
както и на движенията, породени от други фактори.
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Обща инструкция за монтаж

Начало на 
лентата

Направляваща 
ивица

Предварително  
компресирана 
лента:

Експандирана 
лента:

Отлепваща 
се хартиена 

ивица

Приложение
Върху вертикални фуги лентата 
може да се монтира в посока 
отгоре-надолу или отдолу-нагоре, 
като при отдолу-нагоре се намалява 
рискът от случайно разтегляне на 
лентата.

Необходими инструменти
• Ролетка
•  Мистрия или подобен инстру-

мент с плоска лопатка
• Ножица или нож

Подготовка на повърхността
Повърхностите на фугата тряб-
ва да се почистят от прах, пясък, 
дребни частици и други остатъци и 
замърсявания.

Продължителност на проце-
са на експандиране
Tоплината ускорява, а студът за-
бавя процеса на експандиране на 
лентата, но от значение е не само 
температурата на околната сре-
да и температурата на повърх-
ността на фугата, а и на самата 
лента и затова лентата трябва 
винаги да се съхранява при стайна 
температура. 
Точният размер лента се избира спо-
ред широчината на фугата, като 
се отчита и максимално възможно-

Подготовка
Определете широчината на 
фугата и възможни движения 
на конструкцията. Изберете 
подходяща лента с необходи-
мата широчина от списъка с 
размери на ленти на кутия-
та или етикетите.

За предварително компресирани уплътнителни ленти

то движение на конструкцията. Вж. 
таблицата „Препоръчителна широ- 
чина на фугата”.  



1.  Отстранете самозалепващата 
се направляваща ивица и с ножи-
ца или нож от деформирания край 
на лентата оформете край с ква-
дратна форма (същото направе-
те и от другия край на рулото).

2.  Открийте самозалепващата се 
страна на лентата, като отле-
пите ок. 10-20 см от хартиената 
ивица.

3.  Поставете бързо лентата във 
фугата, внимавайки видимият ръб 
на лентата да е на разстояние най- 
малко 1-2 мм от края на фугата (вж. 
специалните инструкции за пос- 
тавяне на лентата, ако челата на 
фугата не са успоредни).

Ако монтирате лентата в глух 
край, осигурете достатъчна дъл- 
жина на лентата за компенсиране 
на движенията на конструкцията, 
като се стремите да оформите 
стегнато челно съединение между 
края на лентата и повърхността.

4.  При монтажа на лентата във фу- 
гата прикрепете самозалепваща- 
та се страна към най-гладката 
повърхност (напр. прозоречната 
рамка) с мистрия, шпакла или ин- 
струмент с плоска лопатка. Внима-
вайте да не разтягате лентата.

Развивайте лентата от рулото 
и отлепяйте хартиената лента 
на равномерни къси разстояния до 
запълване на фугата. Предвиде- 
те по-голяма дължина на лентата 
във фугата от ок. 1 см на метър 
предвид случайно разтягане и да 
уплътните добре глухите краища.
След монтажа лентата ще екс-
пандира за запълване на фугата 
(продължителността на този про- 
цес зависи от температурата), 
което я прави самозакрепваща се. 
Всякакви малки неравности ще бъ-
дат запълнени вследствие на екс-
пандирането на лентата.

Забележка 
Ползваните рула трябва да се стегнат здра- 
во с оригиналната направляваща ивица, за да се 
предотврати експандирането на останалата 
част от лентата в рулото и така ще можете 
да ползвате лентата и друг път.



Вертикални фуги – монтаж при 
влажност или запрашеност
При този вид монтаж, ако самозалеп-
ващата се ивица не може да фиксира 
лентата на съответното място, 
лентата може да се закрепва с дър-
вено клинче на равни интервали, до-
като останалата лента експандира 
достатъчно, за да се закрепва самос-
тоятелно. На този етап клинчетата 
трябва да се отстранят, за да може 
цялата лента да експандира.

Данните и информацията в настоящата листовка се базират на най-актуалните данни в съответната област и служат само 
като общи указания. Препоръчваме на потребителите да извършват собствени изпитвания в съответните специфични условия 
на употреба с цел определяне на годността на продукта за конкретните нужди. Производителят не поема никакви гаранции 
или задължения, преки или косвени, по отношение на която и да е част от дадените указания или данни или по отношение на 
пълнотата на информацията. Производителят си запазва правото да модифицира или променя характеристиките и данните 
без предизвестие. Всички продукти се доставят в съответствие с нашите стандартни условия на продажба. Копие на тези 
условия е на разположение на клиента по заявка.

Пресичащи се фуги
Поставете цялата уплътнителна  
лента във вертикалната фуга, така 
че да пресича хоризонталната фуга 
като единичен слой, и монтирайте 
лентата в хоризонталните фуги, за-
почвайки или свършвайки в мястото 
на вертикално поставената лента. 
Използвайте по-дълга лента за хори- 
зонталната фуга при поставяне вър- 
ху вертикалната фуга с цел образу- 
ване на здраво челно съединение 
между тях. Вертикалната лента не 
трябва да експандира извън посоче-
ните допуски.

Монтаж на лентата  
на различни рамки
При монтаж на лентата на прозоре-
чни рамки или каси на врати трябва 
да измерите дължината на фугата 
(отвора), а не дължината на рамка-
та. Отпускайте повече дължина на 
лентата с цел компенсиране на слу-
чайното разтягане и за оформяне на 
стегнати челни съединения. Хоризон-
талните ленти се монтират преди 
вертикалните. Никога не продължа- 
вайте с една лента около ъгъла. Фик- 
сирайте отделно всяка лента на съ- 
ответната страна. Ако монтирате 
лентата на рамката преди поcтавя-
не на рамката в отвора, започвай-
те монтажа от центъра на дължина- 
та , така че разтягането от двете  
страни да е еднакво. След монтажа 
центрирайте рамката с раздалечи- 
телни елементи, за да притиснете 
лентата равномерно отвсякъде.

Челни съединения
Уплътнителните ленти могат да се 
съединят, така че да се формира зо- 
на, устойчива на атмосферни влия-

ния, чрез образуването на стегна-
то челно съединение. Краищата на 
съединяваните ленти трябва бъдат 
квадратни с цел точно напасване. 
От всяка лента трябва да се пред-
види по-голяма дължина, за да се оси-
гури достатъчен натиск в краища-
та на лентата за образуването на 
стегнато съединение дори след ком-
пенсирането на случайно разтягане. 


