
 

 
 
 
Техническа характеристика 

WATERSTOP 1520 

Техническата информация и указания в този технически проспект са въз основа на познания и експерименти на лабораторията 
за проучване и разработка на нови продукти на ISOMAT и дългогодишно приложение на продукта в практиката. Съветите и 
предложенията относно ползването на материалите се дават без гаранция, понеже определените условия по време на 
изпълнението са извън контрола на нашата фирма. Това е отговорност на изпълнителя, който трябва да бъде сигурен, че 
материала е подходящ за съответното изпълнение и условията при които се прилага. Настоящия технически проспект 
автоматично анулира предишните касаещи същия продукт  

 

 

 

Набъбваща бентонитна лента  
 
 

Описание 
 
Набъбваща лента, изградена от натриев 
бентонит, вграден в матрица от нетъкана 
вулканизирана гума като свързващ агент. 
При контакт с вода увеличава обема си до 
340%, като по този начин трайно запечатва 
и хидроизолира фугите. 
 

Области на приложение 
 
WATERSTOP 1520 се използва в подземни 
конструкции за запечатване на вертикални 
и хоризонтални конструктивни фуги в 
бетонните елементи. Също така се 
използва за запечатване на конструктивни 
отвори (например при монтаж на тръби 
минаващи през бетонната стена и т.н.).  
 

Указания за употреба 
 
Бентонитната набъбваща лента 
WATERSTOP 1520 се поставя в средата на 
фугата между стоманената армировка. По 
този начин се осигурява достатъчно 
бетоново покритие, което трябва да бъде 
поне 8 cm, тъй като в противен случай 
може да се увреди бетона, поради 
набъбващите свойства на лентата. 
WATERSTOP 1520 се фиксира 
посредством подходящи пирони, който се 
поставят на максимум 20 cm един от друг, 
по дължина на лентата. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Технически характеристики 
 
Вид: натриев бентонит 

Цвят: зелен 

Размери:  15 mm x 20mm 

Повърхност: гладка 

Температура на                                     
полагане: от -30°С до +90°С 

Обемна плътност:  1,52 kg/l 
(DIN EN ISO 1183-1) 

Издръжливост на                                          
водно налягане:  до 2 bar 
  (20 m воден стълб) 

Подходяща за  
полагане в зони с  
променящо се  
водно ниво: отговаря 

Увеличаване на  
обема: до 340% 
  (вода с pH 7) 
 

Опаковка 
 
Руло 5 m.  
 

Срок на годност - Съхранение 
 
Срок на годност 5 години от датата на 
производство, ако се съхранява в 
неразпечатани опаковки, в добре 
проветрени помещения при температури 
не по високи от +22°C. 
 
 
 
 
 
 

 
ИЗОМАТ ИНТЕРНЕШЪНАЛ ЕООД 

СТРОИТЕЛНИ ХИМИЧЕСКИ МАТЕРИАЛИ 
СОФИЯ 1839, бул. „Ботевградско шосе“ № 348 

Тел.: +359 2 934 9895, Fax: +359 2 934 9899 

www.isomat.bg   e-mail: info@isomat.bg 


