
 
 
 
 
 

               

 

PC BENTOSTRIP T 
 

 
Compoziţie 

75% - bentonită sodică – argilă naturală 

25% - cauciuc butilic 

PC BENTOSTRIP T este un sigilant expansiv 

acoperit cu un întârzietor de expansiune. 

 

Domenii de utilizare:  

- este utilizat ca etanşeizant impermeabil pentru 

rosturile din beton. 

 

Date tehnice 

• Densitate (masă volumică conform 

raportului TRADECC 98/0581): 1,4 kg/dm3 

±0,2 kg/ dm3 

• Raza maximă de curbură admisibilă 

(conform testului TRADECC 98/0581): nu 

fisurează la îndoire la 1800 la temperaturi 

cuprinse între -150C şi +500C 

• Capacitatea de expandare (conform 

testului TRADECC 98/0581): după imersia 

în apă, minim 400% 

• Recomandat pentru utilizarea în contact cu 

apa potabilă (conform testului NBN S-29-

003, BECEWA nr. proiect 98.12.739) 

 

Instrucţiuni de utilizare  

PC BENTOSTRIP T se aplică la jumătatea 

grosimii peretelui din beton pe întreaga lungime a 

rostului. Este recomandată o acoperire de beton 

de minim 8 cm pe ambele părţi ale materialului 

expandabil pentru a preveni apariţia fisurilor. PC 

BENTOSTRIP T va fi aplicat pe o suprafaţă 

netedă şi uscată. Banda va fi fixată cu adeziv 

şi/sau cuie de oţel. 

Când este cazul, rosturile pot fi de asemenea 

nivelate, utilizând mastic expandabil sau pastă de 

bentonită (de ex. PC Leakseal). Dacă este 

necesar, se va utiliza profilul metalic de fixare PC 

BENTONET pentru ramforsarea benzii 

expandabile, în cazul poziţionării verticale sau ca 

şi protecţie în timpul betonării. 

Îmbinarea extremităţilor se face fie printr-o 

petrecere de min.10 cm lipire şi/sau fixare cu cuie. 

Măsuri de protecţie 

PC BENTOSTRIP T este mai rezistent dacă vine 

în contact cu apa datorită acoperirii cu întărzietorul 

de expansiune. Protejaţi PC BENTOSTRIP T 

împotriva contactului prematur cu apa înaintea 

betonării. 

 

Proprietăţi 
 

 Culoare Dimensiuni Ambalare 

Rosturi expandabile 
BETONSTRIP T 19 X 25 GR Verde 19 mm x 25 mm 10 m x 4 role (40 m/cutie) 
Profile de fixare 
BETONET 19 X 25  19 mm x 25 mm 20 m/cutie 
Alte dimensiuni* 
BETONSTRIP T 20 x 10 ZW Negru 20 mm x 10 mm 15 m x 5 role (75 m/cutie) 
BETONSTRIP 20 x 10 ZW Negru 20 mm x 10 mm 18 m x 3 role (54 m/cutie) 
BETONSTRIP 20 x 5 ZW Negru 20 mm x 5 mm 30 m x 5 role (150 m/cutie)   
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