
 
Техническа спецификация 

JOINT TAPE FPO 250 

 

Хидроизолационна лента с перфорирани краища  
 

Описание  
 
Висококачествена еластична полиолефинова 
(FPO) хидроизолационна лента, с 20 mm 
перфорирани краища за по-добро залепване.  
Класифицира се като огъваема лента за 
хидроизолация, според EN 13967. Сертификат 
No.: 0761-CPR-0897, MPA Braunschweig. 

 

Области на приложение 
 
JOINT TAPE FPO 250 се използва за 
хидроизолация на външни дилатационни и 
конструктивни фуги. Полага се в комбинация с 
подходящи лепила и запечатващи мастици 
върху различни основи, в зони подложени на 
големи и/или чести движения. Тъй като лентата 
не може да бъде изложена постоянно на UV 
лъчи, е необходимо да се покрие с панели, 
мазилка, хидроизолационини материали и т.н. 
Подходяща е за хидроизолация на подземни 
конструкции, основи, фундаменти,  резервоари, 
плувни басейни, покриви, фасади, строителни 
конструкции като пътища, мостове, тунели и т.н. 

 

Технически характеристики 
 
Състав: термопластичен 

еластомер, устойчив на 
стареене                            

Цвят:                          сив 

Широчина: 250 mm 

Дебелина: около 1,0 mm 

Маса: около 930 g/m
2
 

Температурна 
устойчивост: от -30°С до +90°С 

Твърдост по Shore-A: 87 
 

Физични свойства 

Устойчивост на 
максимално налягане:  ≥ 4 bar 

Устойчивост на  
разкъсване – надлъжно: 15 N/mm

2
 

(DIN EN 12311-2 Method B) 

Устойчивост на  
разкъсване – напречно: 15 N/mm

2
 

(DIN EN 12311-2 Method B) 

 
 

Удължение до  
разрушаване – надлъжно: 620% 
(DIN EN 12311-2 Method B) 

Удължение до  
разрушаване – напречно: 670% 
(DIN EN 12311-2 Method B) 

Водонепропускливост: Водоплътен 
(DIN EN 1928 Method A&B) 

Якост на адхезия: ≥ 4 N/mm
2
 

(DIN EN 1348) 

Съпротивление на  
раздиране (стебло с  
гвоздей) – надлъжно: 260 N 
(DIN EN 12310-1) 

Съпротивление на  
раздиране (стебло с  
гвоздей) – напречно: 260 N 
(DIN EN 12310-1) 

Тест за отлепване към  
дърво (в зависимост  
от използваното лепило): ≥ 100 N 

UV устойчивост: ≥ 6,5 h 
(DIN EN ISO 4892-3) 

Пропускливост на  
водни пари: 60 m 
(DIN EN 1931 Method B) 

Реакция на огън: class E 
(EN 13501-1, DIN ISO 11925-2) 
 
Химични свойства 

Устойчивост след съхранение над 7 дни, при 
съхранение на стайна температура, на 
следните химикали: 

Солна киселина, Сярна киселина, Лимонена 
киселина, Млечна киселина, Калиев хидроксид, 
Натриев хипохлорит, солена вода и 
допълнителни вещества. 

Широчина 
на лентата 

Широчина 
на фугата 

Разход* на 
EPOMAX-PL за 

слой с дебелина  
3 - 3,5 mm 

25 cm 10 cm ~ 1,0 - 1,2 kg/m 

 

* Разходът зависи от вида на основата. 

 
 
 



 

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. | Издание: 18.3.2021 

 

 
Указания за употреба 

 
1. Подготовка на основата 

Етап 1: 

Основата, се подготвя чрез обработка с 
шлайфер, пясъкоструйка, съчмен бластер, и 
т.н. В последствие цялата повърхност се 
почиства с прахосмукачка.  

2. Полагане 

Етап 2: 

В случай на полагане върху дилатационни фуги 
или пукнатини, е необходимо зона от повече от 
1 mm в центъра на лентата да остане не 
залепена. За целта във фугата се поставя 
полиетиленово въже. Върху 
фугата/пукнатината се залепва хартиено тиксо, 
с широчина два пъти по-голяма от широчината 
на фугата. Също така, преди полагане на 
лепилото, се поставя хартиено тиксо от всяка 
страна на фугата, с широчина между тях, 
приблизително равна на широчината на 
лентата. 

Етап 3: 

Епоксидното лепило се поставя от двете страни 
на фугата, без да се покрива тиксото върху 
фугата. 

Етап 4: 

Не се изисква специална обработка на лентата 
на обекта. В случай на замърсяване на 
лентата, тя се почиства със сух или влажен 
плат. За почистване трябва да се използва 
само вода. Не се допуска почистване с 
разтворители. 

Лентата се поставя върху фугата и се притиска 
цялостно върху лепилото, с подходящ 
инструмент за да се избегне образуване на 
въздушни джобове.  
След полагане върху средата на лентата се 
поставя хартиено тиксо. 

Етап 5: 

Лентата се покрива с втори слой лепило. За да 
се гарантира добра адхезия с повърхността, 
лепилото се поставя на широчина два пъти по-
голяма от широчината на лентата.  

 

 
Етап 6: 

Няколко минути след полагане на епоксидното 
лепило, премахнете хартиеното тиксо от 
средата на лентата и от двата края. 

Етап 7: 

След изсъхване епоксидната смола става 
много твърда и може да се образуват опасни 
остри ръбове в краищата. За да се избегнат 
наранявания на лентата или потребителите, се 
препоръчва, няколко минути след премахване 
на хартиеното тиксо, краищата на епоксидното 
лепилото да се заглади с четка. 

Етап 8: 

В случай на високо водно налягане (от 1,5 bar 
до 3 bar) или негативно налягане, лентата 
трябва да се защити чрез поставяне на 
метална плоча.  

Застъпване на две ленти чрез процес на 
заваряване с топъл въздух, при полагане 
върху делатационни фуги: 

Отделните лентите се свързват чрез 
заваряване със стандартен пистолет за топъл 
въздух. Важно да се да се използва въздух с 
ниска температура, за да се разтопи само 
повърхността на лентата, без да се повлияе на 
водоплътността и.  

Етап 1: 

Необходими инструменти: 

- Пистолет за топъл въздух със следните 
характеристики: 

Препоръчителна мощност/температура 
на заваряване: ≥ 1150 Watt/ 340°С 

Сила на въздуха: 3 

Дюза: от 20 mm до 40 mm. 

- Подходящ ролер за притискане 

Етап 2: 

Повърхността на лентите, които ще се 
свързват, трябва предварително да се награпи 
или да се обработи с шкурка. 

Етап 3: 

Лентите се свързват чрез заваряване с топъл 
въздух, като широчината на застъпване трябва 
да е поне 100 mm. За да се гарантира добра 
еластичност на лентите, се препоръчва те да се 
свържат предварително, преди полагането им 
върху фугата. 
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Застъпване на две ленти чрез залепване с 
епоксидно лепило, при полагане върху фуги 
без или с микро движения.  

Етап 1: 

Лентите се залепват една към друга чрез 
епоксидно лепило, като широчината на 
застъпване трябва да е поне 100 mm. Лентите 
се притискат цялостно една към друга с 
подходящ инструмент за да се избегне 
образуване на въздушни джобове.  

Етап 2: 

Лентите се покриват с втори слой епоксидно 
лепило. 

 

Опаковка 
 
Ролки с дължина 20 m.     

 

Срок на годност - Съхранение 
 
Срок на годност 12 месеца от датата на 
производство, ако се съхранява в 
неразпечатани опаковки, на прохладни и сухи 
места, защитени от директна слънчева 
светлина. Ако опаковката се отвори, лентата 
трябва да се използва в рамките на 2 месеца. 
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СТРОИТЕЛНИ ХИМИЧЕСКИ МАТЕРИАЛИ  
СОФИЯ 1839, бул. „Ботевградско шосе“ № 348 
Tel.: +359 2 934 9895, Fax: +359 2 934 9899 

www. isomat.bg   e -mai l :  in fo@isomat. bg  

 

 
0761 – CPR - 0897 

0761 - 20 

JOINT TAPE FPO 
EN 13967:2012 

ISOMAT S.A. 
17

th
 km Thessaloniki – Ag. Athanasios 

P.O. BOX 1043, 570 03 Ag. Athanasios, Greece 

Характеристика Метод за изпитване Единица мярка Изискване 

Маса за площ DIN EN 1849-2 g/m
2
 880-980 

Дебелина DIN EN 1849-2 mm 0,9-1,1 

Якост на опън DIN EN 12311-2 
Method B 

N/mm
2
 надлъжно ≥ 12,5 

напречно ≥ 12,5 

Удължение до 
разрушаване 

DIN EN 12311-2 
Method B 

% надлъжно ≥ 500 
напречно ≥ 500 

Съпротивление на 
раздиране 

DIN EN 12310-1 N надлъжно ≥ 200 
напречно ≥ 200 

Водоплътност DIN EN 1928-B 
400 kPa/72 Std. 

отговаря 

Устойчивост на удар 

DIN EN 12691 
A: Алуминиева плоча 

B: EPS плоскост 
mm 

 
≤ 250 
≤ 1500 

Съпротивление на 
срязване на 
снажданията 

DIN EN 12317-2 N/50 mm ≤ 300 

Реакция на огън EN 13501-1  Class E 


