WATERSTOP® XP

WATERSTOP® XP
EXPANDERANDE FOGBAND MED
XP TEKNIK FÖR GJUTFOGAR
WATERSTOP® XP är nästa generationens fogband som expanderar vid
kontakt med vatten för att bilda en positiv tätning och stoppa vatteninträde genom gjutfogar och rörgenomföringar. Tack vare användning
av den patenterade XP tekniken, har WATERSTOP® XP bevisat sig vara
effektiv i många förorenade miljöer, inklusive förhållanden med hög
salthalt. Genom sin flexibilitet är den effektiv både vid horisontella och
vertikala fogar.

TILLÄMPNINGAR
Vertikala och horisontella icke
rörliga gjutfogar
Nya och befintliga konstruktioner
Oregelbundna ytor
Rörgenomföringar i väggar,
tex VVS och allmännyttiga rör
Runt pålar/plintar, H-balk utföranden
och andra specifika tillämpningar

QUALITY ASSURANCE
PROGRAM

www.CETCO.com

WATERSTOP® XP tillverkas i lätta, flexibla band och designade för att
leverera högre prestanda än passiva PVC/gummi waterstops – eliminerar behovet av specialdelar och sömsvetsar.

WATERSTOP® XP

Exceptionella vattentätande egenskaper:
Skydd mot vatteninträngning:
• Kan expandera sin volym flera gånger för att fylla tomrum.
•Ä
 ndar ansluts naturligt för att skapa ett kontinuerligt
vattenstopp.
• T ätar rörgenomföringar effektivt som PVC waterstop
normalt inte kan täta tillräckligt.
•B
 evisat effektiv i konstruktioner under kontinuerlig eller
intermittent hydrostatiskt tryck.

Skydd mot föroreningar:
•X
 P-teknik motstår ett brett spektra av föroreningar
inklusive höga salthalter och organiska lösningsmedel.

Installationsfördelar och egenskaper:
Snabbt och enkelt:
• Tillverkad i lätta, flexibla rullar.
• Enkel installation av enskilda arbetare.
• Inget krav på specialdelar eller skarvsvetsning.

Mångsidighet:
•K
 an limmas på plats med CETSEAL® eller mekaniskt säkras med
REVO-FIX® och infästning.
• Följsamhet möjliggör installation runtom väggar/plattor och
rörgenomföringar.
• Enkel övergång från horisontell till vertikal installation
för att skapa kontinuerliga vattenstopp.

Vid användning tillsammans med CETCO COREFLEX® eller ULTRASEAL® XP memban, kvalificerar sig WATERSTOP® XP för HYDROSHIELD™ Quality Assurance Program.
QUALITY ASSURANCE
PROGRAM

Skydda dina strukturer från vatteninträngning med industrins ledande kvalitetssäkringsprogram. Det här beprövade
systematiska tillvägagångssättet ger en ”no-financial-limit” garanti till 100 procent under garantitiden. För mer information är du välkommen att kontakta CETCO. www.cetco.com.
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