VOLTEX® & VOLTEX® DS

VOLTEX® & VOLTEX® DS
WIODĄCY NA ŚWIECIE SYSTEM HYDROIZOLACJI
BENTONITOWYCH
VOLTEX® to sprawdzona membrana hydroizolacyjna idealnie nadająca się do pionowych i poziomych powierzchni fundamentów. VOLTEX®
posiada właściwości silnego pęcznienia i samo uszczelniania bentonitu sodowego VOLCLAY® i tworzy monolityczną membranę o niskiej
przepuszczalności, która chroni konstrukcję przed penetracją wody.
VOLTEX® nie zawiera lotnych związków organicznych i może być montowany na na świeżym betonie w praktycznie każdych warunkach pogodowych.
VOLTEX® DS łączy sprawdzoną technologię hydroizolacji bentonitowej
z warstwą folii polimerowej o dużej wytrzymałości. VOLTEX® DS zapro-

ZASTOSOWANIA

jektowano do projektów wymagających dodatkowej odporności che-

Pod płytami fundamentowymi

micznej i niskiej przepuszczalności oparów wody.

Stałe obudowy wykopów
Ściany zasypywane
Tunele w technologi odkrywkowej
Konstrukcje podziemne
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Zarówno VOLTEX®, jak i VOLTEX® DS mają długą historię pomyślnego
zastosowania – jako hydroizolacja zarówno w nowych, jak i istniejących projektach hydroizolacyjnych na całym świecie.

VOLTEX® & VOLTEX® DS

Doskonałe właściwości hydroizolacyjne:
Ochrona przed przeciekającą wodą:
•P
 onad 50 lat udowodnionej skuteczności sprawiło, że VOLTEX®
to wiodący na świecie system hydroizolacji bentonitowej.
•P
 osiada właściwości samodoszczelniające niewielkich zarysowań w
betonie oraz na zakładach membrany,
• Zapewnia silne wiązanie mechaniczne z wylanym betonem.
• Udowodniona skuteczność w strukturach znajdujących się pod
ciągłym lub przejściowym ciśnieniem hydrostatycznym – aż do 70 m.

Korzyści i cechy montażu:
Szybki i łatwy:
•Z
 akłady membrany oraz mechaniczny system mocowań można
wykonywać w utrudnionych warunkach montażowych.
•W
 ytrzymała konstrukcja membrany eliminuje konieczność
stosowania dodatkowej warstwy ochronnej z betonu.
Wszechstronność:
•M
 ożliwość montażu w praktycznie każdych warunkach
pogodowych, w tym przy temperaturach poniżej zera i w warunkach
o dużej wilgotności.
•M
 ożliwość montażu na świeżym betonie bez stosowania powłok
gruntujących czy warstw samoprzylepnych.
•U
 dowodniona skuteczność przy montażu pionowym i poziomym,
tj. w przypadku ścian zasypywanych i na stałych obudowach
wykopów.

VOLTEX® kwalifikuje się do programu zapewnienia jakości HydroShield™.
QUALITY ASSURANCE
PROGRAM

Chroń konstrukcję przed przeciekającą wodą dzięki zastosowaniu wiodącego w branży programu zapewnienia jakości.
To sprawdzone, systemowe podejście oferuje gwarancję bez limitu kwotowego, zapewniającą 100% ochronę przez
cały okres gwarancji. Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź stronę Cetco.com/hydroshield.
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