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ADF-deformacinių siūlių juosta Prekės Nr. 2 05955 

ADF-Expansion-Joint-Tape (ADF-Dehnfugenband) 
 

Elastinga sandarinimo juosta 

• Neplyšta 

• Nepralaidi vandeniui 

• Tinka darbui su bitumu 

• Laminuotas „fleece“ tipo audinys 

• Labai elastinga 

 

Taikymo sritys: 

Vandeniui nepralaidžių deformacinių siūlių konstrukcijose formavimui ir konstrukcinių elementų jungimui, 

vietose kur yra tiesioginis sąlytis su gruntu. 

Techniniai duomenys: 

Pagrindas:     „fleece“-membrana-„fleece“ 

Spalva:     pilka 

Storis:     apie 0,8 mm 

Plyšimo slėgis:    > 4 bar 

Temperatūros atsparumas:    nuo -5 ° C iki + 90 ° C 

Atsparumas UV spinduliams:    Taip  DIN EN ISO 4892-2: mažiausiai 500 val 

Išilginis prailgėjimas   apie 148% pagal DIN 527-3 

Skersinis prailgėjimas   apie 250% pagal DIN 527-3 

Cheminis atsparumas po 7 dienų esant +22°C temperatūrai: 

 Vandenilio chlorido rūgštis 3% 

 Sieros rūgštis 35% 

 Citrinos rūgštis 100 g/l 

 Kalio hidroksidas 3% 

 Natrio hidroksidas 0,3 g/l 

 Druskingas vanduo 20 g// (jūros druska) 

Pakuotė: 

Rulonai po 50 m, juostos plotis 15 arba 25 cm. 

Sandėliavimas: 24 mėnesiai laikant vėsioje ir sausoje vietoje apsaugoti nuo saulės spindulių ir oro sąlygų 

įtaką 

 

Pagrindo paruošimas: 

Visi įprastai paruošti pagrindai tinka naudoti su vandeniui atsparių membranų įrengimu. Paviršiai turi būti 

profesionaliai paruošti, tvirti, neperšalę, švarūs. Ertmės ir nelygumai išlyginami ASOCRET-M30. 

Produkto taikymas: 

Bendrosios hidroizoliacijos įrengimui, sienų ir grindų kampuose ir betonavimo siūlėse: 

Padenkite abi jungiamas plokštumas, kurios turi būti sujungtos su hidroizoliuojančia membrana, užleidžiant 

ne mažiau kaip 2 cm į plotį nei vandeniui atspari juosta. Dėti juostą į šviežiai išteptą hidroizoliaciją lygiai ir 

be raukšlių. Ant viršaus tepti kitą hidroizoliacijos sluoksnį. Klijavimo metu juosta negali būti veikiama 

vandens apkrovos. Jungiant juostas perdengti bent 10cm ir tvirtai suklijuoti hidroizoliacija be raukšlių. 
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Pamatų plokščių nepertraukiama hidroizoliacija su deformacinėmis siūlėmis: 

Paguldyti ADF-Expansion-Joint-Tape į siūlę suformuojant kilpą. Pritvirtinti juostą teptine hidroizoliacija. Ten, 

kur yra vanduo po spaudimu, papildomai įrengti uždarą elementą užklijuojant papildomą ADF-Expansion-

Joint-Tape juostos sluoksnį reikiama hidroizoliacija ir padengiant viršutiniu sluoksniu. 

 

Iš anksto suformuoti elementai: 

ASO-DICHTBAND-2000-S-kampai 

ASO-DICHTBAND-2000-S „kryžius“ 20 cm juostai 

ASO-DICHTBAND-2000-S „T“ sekcijos 20 cm juostelei 

 

Priklausomai nuo situacijos naudojamos teptinės hidroizoliacijos:  

AQUAFIN-RB400, AQUAFIN-RS300, AQUAFIN-2K/M-PLUS, ASOFLEX-AKB, COMBIDIC-2K-CLASSIC, COMBIDIC-

2K-PREMIUM. 

 

Sutvirtinus juostą galima naudoti šiuos produktus: 

COMBIFLEX-C2/P, COMBIFLEX-EL, COMBIDIC-1K and COMBIDIC-2K-CLASSIC or COMBIDIC-2K-PREMIUM. 

 

Patarimai: 

• Vadovaukitės galiojančiu statybų reglamentu 

• ADF-Expansion-Joint-Tape turi būti apsaugota nuo mechaninių pažeidimų 

• Juostų klijavimui negalima naudoti skiediklių  
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