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Obszary stosowania 

Pęczniejąca taśma bentonitowa 
Quellmax jest stosowana do 
uszczelniania szczelin budowla-
nych, które stale lub okresowo są 
obciążone wodą gruntową, wodą 
stokową i/lub wodą powierzchnio-
wą. Szczeliny robocze, które są 
niezbędne ze względu na techno-
logię prac budowlanych można tak 
uszczelnić aby wytrzymywały ci-
śnienie wody wynoszące 7 bar = 
70 m słupa wody. Stosowanie  
w strefach zmiennego lustra wody 
jest bezproblemowe i zostało 
sprawdzone w długookresowych 
badaniach. 
 
Właściwości produktu 

Quellmax wyróżnia się mocnym, 
szybkim i pewnym pęcznieniem. 
Taśma jest pokryta fabrycznie na-
noszoną, nową, opatentowaną 
powłoką chroniącą przed desz-
czem, która przez 2-3 dni skutecz-
nie zapobiega przedwczesnemu 
pęcznieniu spowodowanemu przez 
deszcz. 
 
Pęczniejąca taśma bentonitowa 
Quellmax składa się z wielkoczą-
steczkowego kauczuku poliizobu-
tylenowego oraz specjalnych wy-
pełniaczy i dodatków 
 
 
 
 

Cechy produktu 

Quellmax jest jedyną na świecie 
pęczniejącą taśmą bentonitową, 
którą można bezproblemowo sto-
sować w różnych warunkach po-
nieważ:  
 Po wbudowaniu szybko  

i mocno pęcznieje 
 W czasie montażu, aż do 

wbudowania betonu jest 
chroniona przed deszczem. 

 
Zalety 

 Quellmax jest pęczniejącą ta-
śmą bentonitową, którą moż-
na montować niezależnie od 
warunków atmosferycznych, 
ponieważ pokryta jest opaten-
towaną, specjalną powłoką, 
która skutecznie opóźnia 
przedwczesne pęcznienie 

przez 2-3 dni. Specjalna po-
włoka działa w zależności od 
odczynu pH, tzn. deszcz o 
odczynie pH 7 (obojętny) nie 
może rozpuścić powłoki. Za to 
świeży beton w momencie 
wbudowania ma odczyn pH 
ok. 12,5 (zasadowy, uzależ-
niony w pewnym stopniu od 
jakości betonu), w wyniku te-
go specjalna powłoka roz-
puszcza się chemicznie 

 Silne pęcznienie (> 500%) 
 Proces pęcznienia i skurczu 

może odbywać się w nieskoń-
czoność 

 Bardzo stabilny kształt, nie 
klei się, nawet w wysokich 
temperaturach letnich 

 Wysoka zawartość składni-
ków nieorganicznych, przez to 
brak zmęczenia materiału, 

Dane techniczne produktu 

Forma: Pęczniejący profil jest prostokąt-
ny w przekroju i elastyczny 

Kolor: czarny/ciemnoszary 
Wymiary: 16 x 21 mm 
Powłoka: fabrycznie nakładana powłoka 

chroniąca przed wodą deszczo-
wą 

Masa: 730 g/m 
 570 g/m 
Toksyczność: nie jest to produkt niebezpieczny, 

nie jest toksyczny, nie stanowi 
zagrożenia dla wody pitnej 
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bentonit sodowy reaguje na-
wet dziesiątki lat po wbudo-
waniu 

 Pozytywne wsparcie proce-
sów samonaprawczych  
w szczelinach roboczych 
dzięki specjalnym dodatkom 

 Brak negatywnego wpływu na 
sprawdzony w praktyce prze-
bieg prac budowlanych. 

 
Mocowanie 

 
Sposób stosowania 

Właściwości podłoża: 
Podłoże musi być płaskie, wolne 
od odspojonego betonu i zanie-
czyszczeń. 
Wykonawca montażu: 
Wykonawcy robót budowlanych 
lub firmy specjalizujące się  
w uszczelnianiu obiektów betono-
wych. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wskazówki 

Quellmax nie jest odporny na: 
Oleje, benzyny, benzole, olej na-
pędowy, rozpuszczalniki, wysoko-
procentowe kwasy i zasady. 
Quellmax jest odporny na: 
Słabe zasady, słabe kwasy, kwas 
krzemowy, alkalia, kwasy humu-
sowe, fekalia i gnojówkę. 
 
Rodzaj opakowania, zużycie, 
składowanie 

Forma dostawy: 
Rolki á 5 m, karton á 20 m, 
paleta á 720 m. 
 
Zużycie: 
ok. 1,1 m/m. 
 
Składowanie: 
5 lat przy składowaniu w miejscu 
chronionym przed mrozem i czyn-
nikami atmosferycznymi. 
 
Bezpieczeństwo, ochrona  
środowiska, usuwanie 

Bliższe informacje na temat bez-
pieczeństwa podczas transportu, 
składowania i stosowania oraz na 
temat usuwania i ochrony środowi-
ska znajdują się w aktualnej karcie 
charakterystyki produktu. 
 
 
 

Powyższe wskazówki zostały zestawione w naszym dziale 
produkcji według najnowszego stanu wiedzy i techniki sto-
sowania. Ponieważ rodzaje zastosowań i sposób użycia 
są poza naszą kontrolą, z treści tej instrukcji nie wynika 
żadna odpowiedzialność producenta. 
 
Wskazówki wykraczające poza zawartość tej instrukcji lub 
wskazówki różniące się od treści instrukcji wymagają pi-
semnego potwierdzenia przez zakład macierzysty. 
W każdym przypadku obowiązują nasze ogólne warunki 
handlowe. 
 
Z wydaniem niniejszej instrukcji technicznej poprzednie 
tracą swoją ważność. 
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