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    TECHNINIAI DUOMENYS  
 
 
 

SOLOBAR POLY  
Plėtri juosta technologinių siūlių sandarinimui 

 
Sintetinės gumos pagrindu pagaminta hidrofilinė plėtri juosta 
technologinių siūlių sandarinimui. Išsiplėtimo/džiūvimų ciklų metu 
išlaiko savo formą. Prie siūlės paviršiaus SOLOBAR POLY juostą 
galima tvirtinti mechaniškai arba klijuoti.  

 

Savybės ir privalumai  
- SOLOBAR POLY juostos plėtriosios savybės yra puikios, o 

plėtimosi metu ji išlaiko savo formą. 
- Puikios elastingumo ir tempimo stiprio savybės. 
- Juosta neyra laikui bėgant.  
- Juosta atspari daugumai cheminių medžiagų, tačiau dėl 

atsparumo konkrečiam chemikalui reikia kreiptis informacijos į 
tiekėją.  

- Plėtimosi/susitraukimų ciklų metu SOLOBAR POLY išlaiko savo 
savybes. 

- Juostos lankstumas leidžia patikimai sandarininti ertmes ir 
trūkius. 

- Puikiai tinka naudojimui sandarinant senos ir naujos konstrukcijos 
sandūras. 

 
Panaudojimo sritys  
SOLOBAR POLY juosta skirta technologinių siūlių sandarinimui. Siūlės 
paviršius turi būti lygus, o atstumas nuo juostos iki konstrukcijos 
pakraščio turi būti ne mažesnis kaip 60 mm. SOLOBAR POLY galima 
tvirtinti tiek ant horizontalių, tiek ant vertikalių paviršių. Juosta netinkama 
naudojimui temperatūrinėms siūlėms. 

 
Naudojimas 

- Juostą galima tvirtinti mechniškai, prikalant maždaug kas 30 cm, arba klijuoti klijais. 
- SOLOBAR POLY juostą galima klijuoti prie betono, metalo bei PVC vamzdžių. 
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Techniniai duomenys 
Išsiplėtimas Betono skystyje:  >300% 

 Lietaus vandenyje: >700% 

Atsparumas hidrostatiniam slėgiui 6 bar 

Išmatavimai 5 mm x 20 mm 

Kietumas A Shore 45-50° Sh A 

Tempimo stipris >2 MPa 

Pailgėjimas >400% 

Tankis 1,22 +/- 0,03 

Tarnavimo temperatūra -20 +75°C 

 

Išmatavimai ir pakuotė  
Standartiniai išmatavimai: 5mm x 20mm, 10m ilgio rulonai; 5 x 10m dėžėje; 60 dėžių paletėje.  
Kitų išmatavimų juostos tiekiamos pagal užsakymą.   

 

 

 20x5  20x10 20x20 30x30 

50x5 100x5  T profilis  U profilis 

 

Sveikata ir saugumas  
Informacija pateikiama Saugos Duomenų Lapuose. 

 

  


