WATERSTOP-RX®

WATERSTOP-RX®
EXPANDERANDE VATTENSTOPP
FÖR BETONGKONSTRUKTIONSFOGAR
WATERSTOP-RX® är ett expanderande fogband utformat för att stoppa vattenintrång genom platsgjutna konstruktionsfogar i betong. Vid
kontakt med vatten expanderar det och bildar en positiv tätning mot
betongen. WATERSTOP-RX® är utformat för att ersätta passiva PVC-/
gummivattenstopp, och tar därmed bort behovet av specialdelar,
splittformning och skarvsvetsning.
WATERSTOP-RX® ger ett billigt tillfälle att förbättra prestandan hos ett

ANVÄNDNINGSOMRÅDEN
Vertikala och horisontella icke-rörliga
betongkonstruktionsfogar
Ny till befintlig konstruktion
Oregelbundna ytor
Runt väggenomföringar,
t.ex. rörledningar och avlopp
Runt pålar, I-balkar, stöd och andra
detaljappliceringar
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sunt externt vattentätningssystem genom att försluta de områden där
det är mest sannolikt att vatten infiltreras genom betongen, och bör
därför införas som en del av vattentätningssystemet.

WATERSTOP-RX®

Förträfflig vattentätningsprestanda:
Skydd mot vattenintrång:
• Bevisat effektivt vid projekt över hela världen under mer än 20 år.
• Kan expandera flera gånger sin volym för att fylla tomrum.
• Tätar rörpenetrationer som PVC-vattenstopp inte kan täta effektivt.
•Ä
 ndarna fogas naturligt ihop till att bilda ett kontinuerligt
vattenstopp.
•B
 evisat effektivt i strukturer under kontinuerligt eller intermittent
hydrostatiskt tryck.

Fördelar och funktioner vid installation:
Snabbt och enkelt:
• Tillverkas i lätta, flexibla rullar.
• Kan lätt installeras av en ensam arbetare.
• Kräver inga särskilda delar, skarvsvetsning eller splittformning.
Mångsidighet:
•K
 an fästas på plats med CETSEAL-lim eller säkras mekaniskt med
REVOFIX-monteringsnät.
•S
 midigheten möjliggör installation runt vägg-/platt- och
rörpenetrationer.
•Ö
 vergår lätt från horisontella till vertikala appliceringar och bildar
ett kontinuerligt vattenstopp.
•F
 inns i flera storlekar för olika konstruktionsmiljöer och
förhållanden.
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