
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hydro Tape 2К 

Стрічка гідроізоляційна для кутів та стиків  

 
 двостороннє покриття 

 ефективно захищає від проникнення води 

 забезпечує високу міцність з’єднання 

 дуже еластична и високоміцна 

 довговічна 

   
 

Опис 

Властивості 

Гідроізоляційна стрічка «HYDRO TAPE 2К» для кутів та стиків.  
Два шари поліпропіленового полотна з між яких прокладений шар термопластичного 
еластомеру, по обох краях стрічки перфорація. 
  

 Підвищує міцність гідроізоляційного покриття у випадках деформації основи. 
 Висока міцність на розтяг 
 Гарна    гнучкість  
 Просте і зручне застосування  
 Стійка до старіння 
 Розривне навантаження при поздовжньому розтягу: приблизно 63 Н/15 мм. 
 Розривне навантаження при поперечному розтягу: приблизно 34 Н/15 мм. 
 Поздовжній розтяг при розриві: приблизно 30%. 
 Поперечний розтяг при розриві: приблизно 170%. 
 Тиск, при якому забезпечується водонепроникність: не менше ніж 0,15 Мпа. 

 

Призначення 

 
Гідроізоляційна стрічка «HYDRO TAPE 2К» призначена для комплексного використання 
разом з обмазувальними гідроізоляціями Eskaro, та іншими, для підвищення загальної 
міцності гідроізоляційного покриття. 
 
Для внутрішніх та зовнішніх робіт. 

Типи поверхонь 

 
 
Рекомендується до застосування на ділянках поверхні, які найбільш зазнають 
механічного впливу та деформації: на  щілинах і тріщинах, компенсаційних швах, стиках 
підлоги та стін, внутрішніх і зовнішніх кутах стін, місцях виходу труб та сантехнічної 
арматури, місцях встановлення трапів для стоку води, стиках різнорідних будівельних 
матеріалів. Використання стрічки «HYDRO TAPE 2К» можливе на плоских поверхнях і 
об'ємних елементах. 
 
 

Стандарти якості 
 
 
 



 

 

 

Технічні характеристики 

Використання 

Відрізати від рулону необхідні за розмірами частини стрічки. За необхідності зробити в 
стрічці додаткові розрізи під труби, сантехнічну арматуру тощо. Нанести перший шар 
гідроізоляції на ділянки поверхні, які найбільш схильні до деформації, на площу на 1–2 
см більше, ніж ширина стрічки. На свіжий шар гідроізоляції прикріпити стрічку «HYDRO 
TAPE 2К» та притиснути її пензлем або  шпателем. Стикувати суміжні частини стрічки 
необхідно одна зверху іншої з перекриттям не менше ніж 5 см. Після висихання першого 
шару необхідно нанести на стрічку «HYDRO TAPE 2К» зверху другий шар 
гідроізоляційної мастики так, щоби повністю її закрити. 

Колір Світло - сірий. 

Товщина матеріалу 0,55-0,60 мм. 

Теплостійкість Від  -30 °C до +90 °C. 

Склад матеріалу Поліпропілен, термопластичний еластомер 

Додаткова інформація 

Морозостійкість   Не заморожувати під час зберігання. 

Гарантійний термін зберігання 24 міс. 

Умови зберігання 
Зберігати і транспортувати в оригінальній закритій упаковці за температури вище +1 °С. 
Не піддавати впливу вологи і прямих сонячних променів. 

Запобіжні заходи Під час роботи дотримуватись загальних правил гігієни праці. Стрічка нетоксична. 

Утилізація Утилізувати як побутові відходи. 

Щільність / Питома вага 340 г/м². 

Розмір довжина/ширина 50 м / 12см   

Країна походження Польща 

 

Наведена вище, актуальна на цей момент, інформація в Технічному описі ґрунтується на нашому практичному досвіді, а також на наших лабораторних 
випробуваннях продукції та надана у всьому доступному нам обсязі. Надану інформацію можна використовувати як рекомендації для вибору продукції 
та робочих прийомів під час  її використання. Виробник гарантує відповідність продукції вказаним технічним характеристикам тільки в разі виконання 
правил транспортування, зберігання, підготовки, приготування, використання, експлуатації, які наведені в цьому Технічному описі. Виробник не має 
можливості передбачити та проконтролювати всі умови використання продукції, а також різноманітні чинники, які впливають на її використання та 
подальшу експлуатацію. Зважаючи на різноманітність матеріалів поверхонь і конкретних умов об'єктів, на яких використовується продукція, Споживач 
мусить ретельно перевіряти продукцію на її придатність для конкретного об'єкта, враховуючи всі можливі умови її використання, не зазначені в цьому 
Технічному описі. Надана інформація не звільняє Споживача від відповідальності за якість виконання робіт. У разі недотримання Споживачем вимог 
Технічного опису (інструкції з експлуатації), застосування продукції не за призначенням Виробник не несе юридичної відповідальності за можливу 
шкоду, заподіяну Споживачу. Виробник, на підставі нових знань про продукт, залишає за собою право во встановленому порядку вносити зміни в 
Технічний опис. Текст нової редакції Технічного опису розміщується Виробником на сайті www.eskaro.ua із зазначенням дати введення та номера нової 
редакції Технічного опису. З виходом нової редакції цього Технічного опису попередня редакція втрачає свою силу і видаляється Виробником із сайту. 
Додаткову інформацію можна отримати в представника Виробника або на сайті www.eskaro.ua. 

Редакція Технічного опису №01 от 01.10.2020. 


