VOLTEX® & VOLTEX® DS

VOLTEX® & VOLTEX® DS
VÄRLDENS FRÄMSTA VATTENTÄTNINGSSYSTEM
MED BENTONIT-GEOTEXTIL
VOLTEX® är ett beprövat vattentätningsmembran idealiskt för vertikala och horisontella ytor. VOLTEX® inkorporerar de högsvällande och
självtätande egenskaperna hos VOLCLAY® natriumbentonit för att bilda
ett monolitiskt, låggenomträngligt membran som skyddar strukturen
från vattenintrång. VOLTEX® innehåller inga flyktiga organiska föroreningar och kan installeras på grön betong i nästan alla väderförhållanden.
VOLTEX® DS kombinerar den beprövade vattentätningstekniken hos
en bentonitgeotextilkomposit med en mycket stark polymerliner.
VOLTEX® DS är designat för projekt som kräver ytterligare kemiskt

ANVÄNDNINGSOMRÅDEN

motstånd och låg genomtränglighet för vattenånga.

Bottenplattor
Byggnadsgränsväggar
Återfyllda väggar
Cut-and-cover-tunnlar
Jordtäckta strukturer
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Både VOLTEX® och VOLTEX® DS har en lång framgångshistoria med
både nya och återställande vattentätningsprojekt världen över.

VOLTEX® & VOLTEX® DS

Förträfflig vattentätningsprestanda:
Skydd mot vattenintrång:
•M
 er än 50 års beprövad prestanda har gjort VOLTEX® till världens
främsta Vattentätningssystem med Bentonit-Geotextil.
• Kan självtäta små sprickor och samtidigt bilda vattentäta skarvar
vid överlappningarna.
• Ger en stark mekanisk bindning till hälld betong.
• Bevisat verkningsfull i strukturer under kontinuerligt eller
intermittent hydrostatiskt tryck – testat upp till 70 m.

Fördelar och funktioner vid installation:
Snabbt och enkelt:
•E
 nhetligt system för infästningar och överlappningar eliminerar
installationsproblem på bygget.
• Dess tåliga konstruktion eliminerar behovet av en skyddsbetong.
Mångsidighet:
•K
 an installeras i praktiskt taget alla väderförhållanden, däribland
frystemperaturer och fuktiga förhållanden.
• Kan installeras på grön betong utan primer eller bindemedel.
•B
 evisat effektiv i både vertikal och horisontell applikation.

VOLTEX® 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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