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                                                                      TECHNICKÝ LIST 

                                                    SWELLFLEX BT 

                                  Bentonitové bobtnající těsnění s ochranou proti dešti 

 

DRUH:  

Bentonitové bobtnající těsnící pásy, které při styku s vodou zvětšují svůj objem – bobtnají. 

POUŽITÍ: 

Pro utěsnění pracovních, tlakových a technologických spár betonových a železobetonových 
vodotěsných konstrukcí. Pro utěsnění prostupů potrubí a prvků prostupujících betonové a 
železobetonové vodotěsné konstrukce. 

VÝHODY: 
- zvětšování objemu a tím utěsnění prostoru 
- bobtnání ve styku s vodou  
- dokonalé utěsnění i při vyšším tlaku vody                                                   
- vhodné i do prostředí s kolísavou hladinou spodní vody 
- jednoduchá instalace 

 
Technické údaje: 
SLOŽENÍ MATERIÁLU: 
bentonit sodný modifikovaný butyl kaučukem, opatřeno povlakovou ochranou proti dešti 
BARVA: 
černá, šedá 
SCHOPNOST BOBTNÁNÍ: 
víc jak 100 %, max. 500 % v závislosti od média ve kterém se nachází  
SWELLFLEX BT – 16/21 utěsní tlak až 70 m vodního sloupce (testováno na tlak 7 bar) 
ROZMĚRY: 
SWELLFLEX BT - 16 x 21 mm  
SWELLFLEX BT - 18 x 24 mm  
HMOTNOST: 
730g/m - SWELLFLEX BT - 16 x 21 mm  
SKLADOVÁNÍ: 
minimálně 18 měsíců bez změny vlastností - skladování v suchých podmínkách (nesmí být v kontaktu 
s vlhkostí) 
BALENÍ: 
SWELLFLEX BT - 16 x 21mm , 5m, karton 20balení po 5m 
Upevňovací mřížka - 20 m v balení 
ALTERNATIVNÍ UPEVNĚNÍ: 
lepící a vyrovnávací tmel SWELLFLEX MONTAGEKLEBER CS 
TVRDOST SHORE A: 
12 Shore A 

 
Typová zkouška platná v zemích EU: 
Vydal institut MPA-NĚMECKO č.–P 5211/951/08 MPA-BS 
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Instalace/montáž: 

SWELLFLEX BT – instalace bentonitového bobtnajícího těsnění je jednoduchá a časově nenáročná.  
Profil se osazuje pokud je to možné do středu betonové části mezi výztuž tak, aby krytí na obou 
stranách bylo min. 8 cm. Vzájemné spojení dvou částí se provádí buď natupo nebo s přesahem 
vzájemného překrytí  10 cm.  
 
Instalační teplota od -15°C do 52°C 
Provozní teplota -40°C do 100°C 
 
Upevnění těsnění se provádí pomocí kovové krycí mřížky nebo montážní lišty, která se připevní 
ocelovými hřebíky po vzdálenosti cca 20-25 cm. Mřížka má za úkol zajistit celoplošný kontakt s 
podkladem a mechanicky chránit profil před poškozením při betonáži.  
 
Alternativním upevněním na podklad je SWELLFLEX MONTAGEKLEBER CS – vyrovnávací a upevňovací 
lepidlo. Při tomto způsobu instalace je potřebné vytlačit na podklad dostatečné množství lepidla, do 
kterého je vtlačen profil tak, aby lepidlo mírně vytékalo po stranách.  
K dokonalému ztuhnutí lepidla dochází cca po 6. hodinách při teplotě cca 20°C. Při nižších teplotách 
je nutno počítat s delší dobou tuhnutí.  
 
SWELLFLEX BT by neměl být vystaven před betonáží kontaktu s vodou po dobu delší než 2-3 dny. 
Po této době dochází k bobtnání celého objemu těsnění. 
Při trvalém kontaktu s vodou (bentonitové těsnění leží ve vodě) je oddálení bobtání cca 2 dny, 
při dešti a běžném kontaktu s vlhkostí cca 3 dny. 
 

 
Produkty mohou být změněny bez předchozího upozornění. 
Informace v tomto dokumentu jsou správné dle informací a znalosti, které jsme v tomto okamžiku 
měli. Mohou být kdykoli změněny bez upozornění. Tento dokument nedává žádné záruky výslovně 
uvedené nebo mlčky. Za kvalitu materiálů ručíme v rámci našich prodejních a dodacích podmínek. 
K zodpovězení dotazů je Vám k dispozici naše technická poradenská služba (J&P, tel.: 724 892 619). 
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