COREFLEX® XP

COREFLEX® XP
TERMOPLASTISKT VATTENTÄTNINGSMEMBRAN
MED AKTIV XP TECHNOLOGY-KÄRNA
COREFLEX® XP sätter branschstandarden för vattentätningsmembrans styrka, tålighet och prestanda. COREFLEX® XP består av ett termoplastmembran som är integralt bundet till ett patentskyddat skikt
av aktiv XP Technology-Kärna. I kombination med fullsvetsade skarvar ger detta det ultimata vattentätningsskyddet. Vare sig ditt projekt
behöver grundvattentätning, restaurering av gårdsbjälklag eller konstruktion av grönt tak, så ger COREFLEX® XP överlägsen vattentätningsprestanda.

ANVÄNDNINGSOMRÅDEN

COREFLEX® XP förstärkta termoplastmembran är konstruerat för att

Bottenplattor

motstå högt hydrostatiskt tryck och grundvattenkontaminanter som

Byggnadsgränsväggar

är typiska för grundförhållanden. Förutom vattentätningsprestandan

Återfyllda väggar

har membranet en extremt låg vattenångöverföring egenskaper.

Gårdsbjälklag
Gröna tak
Tunnelvattentätning
Ny- och restaureringskonstruktion
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COREFLEX® XP

Förträfflig vattentätningsprestanda:
Skydd mot vattenintrång:
•A
 lla skarvar värmesvetsas ihop till att bilda ett starkt, monolitiskt
vattentätningsmembran.
•P
 VC-membranet innefattar en plasticerare med hög molekylärvikt,
och håller sig därför intakt genom produktens hela livslängd.
Skydd mot kontaminanter:
•X
 P technology-Kärna och PVC motstår stränga kontaminanter,
däribland förorenade markområden samt att det tillåter
restaurering av gårdsbjälklag över befintliga membran.
•C
 OREFLEX XP fungerar som en barriär mot vatteninträngning
och gas.

Fördelar och funktioner vid installation:
Snabbt och enkelt:
SVETSAD MEMBRANÖVERLAPPNINGSANORDNING
PVC Membran

Thermoplastic Svets

PVC Membran

•K
 an installeras över befintliga membran, vilket dramatiskt minskar
exponeringen av behandlad yta.
• Inga kittlar, lösningsmedel, ångor eller öppna lågor behövs.
• Snabbare torkningstid än traditionella system.
Mångsidighet:
•E
 tt riktigt vattentätningssystem med dubbelt membran i en enda
applicering. PVC-lagret i COREFLEX® XP fungerar också som
rotbarriär, vilket minskar antalet monteringskomponenter vid
appliceringar på gröna tak.

XP Technology Kärna

COREFLEX® XP är kvalificerat för kvalitetssäkringsprogrammet HydroShield™.
QUALITY ASSURANCE
PROGRAM

Skydda din struktur från vattenintrång med branschens främsta kvalitetssäkringsprogram. Det här beprövade, systematiska arbetssättet ger en “no-financial-limit” garanti till 100 procent under garantitiden. För mer information är du
välkommen att kontakta CETCO. www.cetco.com/hydroshield.
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