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TEHNIČNI LIST 15.04.27-SVN 
HYDROSOL VGRADNI ELEMENTI 
 

HYDROSOL 

Tesnilni trak 120 

 
 

1. Opis, uporabnost 

HYDROSOL TESNILNI TRAK 120 je trajno elastični tesnilni trak izdelan iz NBR gume, obojestransko prevlečen s 
poliestrskim filcem, z nizko tekstilno vsebnostjo. Ima visoko elastičnost, dobro alkalno in temperaturno obstojnost. Ima 
tudi odlične lastnosti obnovitve in združljivost s silikonom. Zagotavlja tudi odlično združljivost in dober oprijem s 
polimernimi disperzijami, fleksibilnimi mineralnimi tesnilnimi masami in termoreaktivnimi smolami. Pred uporabo z 
drugimi izdelki, je potrebno opraviti preizkus združljivosti. 
 

2. Način pakiranja 

 

• HYDROSOL TESNILNI TRAK 120 - 10 M 

• HYDROSOL TESNILNI TRAK 120 - 50 M 
 

Pakirano posamično. 
 

 

3. Tehnični podatki 

Ime izdelka HYDROSOL TESNILNI TRAK 120  
(10M, 50M) 

Debelina 0,60 mm 

Širina 120 mm 

Teža 50 g/m 

Enakovredna debelina zračnega sloja 
sd: 5 m 

Odpornost na vodni tlak: vodotesnost pri 3 barih 

Raztezek, v prečni smeri 250 % 

Raztezek, po dolžini 50 % 

Temperaturna odpornost: -20°C do +90°C 
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4. Priprava podlage 

Priprava podlage je odvisna od ustrezno uporabljenega hidroizolacijskega sistema. 
 

4. Navodilo za vgradnjo 

HYDROSOL TESNILNI TRAK 120 odrežemo na želeno dolžino in ga vtisnemo v svežo tesnilno maso, ki služi kot lepilna 
podlaga. Pri stikih pazimo na dolžino preklopov, ti naj bodo dolgi vsaj 5cm. Za orodje, uporabimo gladilko, da izravnamo 
morebitne neravnine ali deformacije. Nanesemo dve ali tri plasti in zagotovimo, da je trak v celoti prekrit s tesnilno maso. 
 
Pri izračunu porabe upoštevamo preklop traku za vsaj 5 cm. 
 

5. Varstvo in zdravje pri delu 

Pri delu z HYDROSOL TESNILNIM TRAKOM 120 upoštevamo splošna  navodila  in  predpise iz varstva pri gradbenih  
oziroma  slikopleskarskih  delih. Uporaba  posebnih osebnih zaščitnih sredstev in posebni ukrepi za varno delo pri 
rokovanju z HYDROSOL TESNILNIM TRAKOM 120 niso potrebni. 

 
S tesnilno maso onesnažen HYDROSOL TESNILNI TRAK 120 odstranimo na odlagališče gradbenih odpadkov 
(klasifikacijska številka odpadka: 17 09 04), manjše odrezke pa odstranimo na odlagališče komunalnih odpadkov med 
druge tovrstne odpadke (klasifikacijska številka 20 01 99). 
 
Ta izdelek ni nevaren, kot je opredeljeno v (nemškem) Zakoniku o nevarnih snoveh. 
Lahko se odstrani kot odpadek gradbišča.  
 
 
Orodja in onesnažena območja je treba očistiti z vodo takoj po uporabi. 
  
 

6. Skladiščenje, transportni pogoji in trajnost 

Izdelek lahko hranimo v originalno zaprti embalaži do 24 mesecev v hladnem in suhem prostoru. 
 

7. Kontrola kakovosti 

Izdelek ni predmet regulativnega certificiranja I v skladu z zakonom št. 22/1997 Coll., kot je bil dopolnjen. 
 

8. Druge informacije 

Tehnična navodila v tem prospektu so dana na osnovi naših izkušenj in s ciljem, da se pri uporabi izdelka dosežejo 
optimalni   rezultati.  Vsa zagotovila za karakteristike izdelka (tudi za odtenek) veljajo le za celovit JUB-ov sistem. Za  
škodo,   povzročeno   zaradi  napačne   izbire   izdelka,  zaradi   nepravilne   uporabe  ali  zaradi nekvalitetnega dela, ne 
prevzemamo nikakršne odgovornosti.  
 
Ta tehnični list dopolnjuje in zamenjuje vse predhodne izdaje, pridržujemo si pravico do morebitnih poznejših sprememb 
in dopolnitev. 
 
Oznaka in datum izdaje: TRC-004/22-čad, 29.07.2022 
 
 
________________________________________________________________________________________________ 
 
 
JUB kemična industrija d.o.o. 
Dol pri Ljubljani 28, 1262 Dol pri Ljubljani, Slovenija 
T: (01) 588 41 00 h.c. 
(01) 588 42 17 prodaja 
(01) 588 42 18 ali 080 15 56 svetovanje  
F: (01) 588 42 50 prodaja 
E: jub.info@jub.si 
www.jub.eu 
 
 
 

 

 
 
Proizvod je izdelan v organizaciji, ki je imetnik certifikatov ISO 9001:2008, 
ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007 
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