
 

 

 

 

SILICOrner tape  

Уплътнителна хидроизолационна лента  
 

 

Описание: 

SILICOrner tape е изключително здрава, трипластова хидроизолационна лента. Състои се от 
термопластичен еластомер, осигуряващ отлична плътност и здравина, както и добра гъвкавост. Той е 
покрит от двете страни изцяло със специална полиестерна тъкан, която осигурява отлична 
повърхностната адхезия към лепилни разтвори на циментова основа, както и различни покрития на 
органична основа. 

 

 

Област на приложение: 

За трайна хидроизолационна защита, уплътняване и запечатване на ъглите на мокри помещения, тераси. 
Подходяща за вътрешни и външни приложения. 

Основни предимства:  

- Добра гъвкавост и здравина 

- Освен термопластичния еластомер (осигуряващ хидрозащитата), разположен в средната част на 
лентата, този еластомерен слой е покрит от ДВЕТЕ СТРАНИ със специална полиестерна тъкан, 
осигуряваща отлично залепване към разтвори на циментова основа и различни органични покрития  

 

Зелен ПП-нетъкан 
текстил 

Термо пластичен еластомер с 
дебелина 0,6 мм  

Зелен ПП-нетъкан 
текстил 



 

 

 

 

Характеристики: 

 
 хидроизолираща 
 съвместима с множество различни циментови лепила и хидроизолационни покрития 
 здрава, гъвкава и дълготрайна 
 устойчива на: солни разтвори, разредени киселини, разредени основи 

Дължина на ролката: 10 и  20 метра 

 
Опаковка: 1 ролка/кутия 
12 кутии в кашон – 10 м ролки 
8 кутии в кашон – 20 м ролки 

 
 
Технически параметри: 
 

Цялостна ширина/ Уплътнителна 
зона: 

120 мм 

Цялостна 
дебелина:  
 

Прибл. 0,65 мм 

Тегло на материала:  Прибл. 38 
г/м 

Базов материал/вътрешната част:  Термопластичен еластомер, устойчив 
на стареене 

Покритие:  Специален полиестерен /PES/ нетъкан 
текстил 

Цвят на покритието:  
 

Зелен  

Допълнителни консумативи, които са 
необходими при ивсталирането:  

Вътрешни и външни ъгли; 
Маншони с различни 
размери 

Натоварване в надлъжна посока HR EN ISO 527-3:2008; 
527-1: 2012 

181 N / 20 mm 

Натоварване, странично HR EN ISO 527-3:2008; 527-1: 2012 31 N / 20 mm 

Якост на опън в надлъжна посока HR EN ISO 527-3: 2008; 
527-1: 2012 

14,1 Mpa 

Якост на опън в странична посока HR EN ISO 527-3: 2008; 
527-1: 2012 

3,6 Mpa 

Удължение в надлъжна посока HR EN ISO 527-3: 2008; 527-
1: 2012 

40 % 

Удължение в странична посока HR EN ISO 527-3: 2008; 527-
1: 2012 

124 % 



 

 

 

 

 

***Химически характеристики: При съхранение за 7 дни 
 
По скала:  
0=слабо 

  + = устойчив 
- = неустойчив 

 
Солна киселина 3% Външна +  
Сярна киселина 35% Външна + 
Лимонена киселина 100 g / l Външна + 
Млечна киселина 5% Външна + 
Натриев хипохлорит 0,3 g / l Външна + 
Солена вода (20 g / l Морска сол сол) Външна + 
Алкалноустойчив 3% / 28 дни / 40˚ Външна + 
Лентата не губи собствената си гъвкавост и здравина при горе изброените химикали 
 
 
Към лентата може да закупите допълнително необходимия брой ъгли и маншони, според вашите нужди и 
приложения. 
 

 Материалът на ъглите е комбинация от термопластичен еластомер, покрит със специална полиестерна 
тъкан. Те биват вътрешни и външни и са необходими за инсталиране на лентата като се поставят по 
всички ъгли. 

 
Размери ъгли:  
 
100 х 100 мм 
 
 

 Маншоните се изградени от комбинация от термопластичен еластомер, покрит с полиестерна тъкан. 
 

Размери маншони: 
 
120 х 120 ф 12 мм 
150 х 150 ф 25 мм 
250 х 250 ф 75 мм 
 
 
 
 
Забележка: Информацията в този технически информационен лист се основава на лабораторни тестове, извършени от производителя. Техническите характеристики трябва да се 
разглеждат като целеви стойности. Цитираните стойности са стандартни и не представляват спецификация, нито изрична или неявна гаранция. Поради голямата променливост на 
състоянието на приложение е препоръчително продуктът да бъде тестван от потребителя, за да се установи подходящо предназначение за употреба. 

 

Абсорбционна сила при 25% странична еластичност HR EN 
ISO 

95 J/m2 

Абсорбционна сила при 50% странична еластичност HR EN 
ISO 

294 J/m2 

Устойчивост на водно налягане HR EN 1928  >1,5 бара 

UV-устойчивост, мин. HR EN ISO 4892-2 500 часа 


