ULTRASEAL® XP

ULTRASEAL® XP
EN AKTIV VANDTÆTNINGSMEMBRAN DER GIVER
EXCEPTIONEL YDEEVNE I EN LANG RÆKKE AF
FORURENEDE MILJØER
ULTRASEAL® XP indeholder XP-teknologi der er den seneste innovation inden for aktiv vandtætning. Denne avancerede polymerteknologi giver en exceptionel ydeevne i en lang række jordkontaminanter, også ved forhold med højt saltindhold. I modsætning til passive
ét-lags-membraner sætter de selvforseglende egenskaber i den aktive XP-teknologi vandtætningsmembranen ULTRASEAL® XP i stand
til at tætne mindre rifter eller skader på membranen. Og, vigtigst af
alt, det har vist sig at være effektivt under såvel hydrostatiske som

ANVENDELSESOMRÅDER

ikke-hydrostatiske forhold.

Fundamentplader
under terræn, vægge
i ejendomsskel,
bagfyldte vægge
Cut-and-Cover tunneller,
jorddækkede
konstruktioner

QUALITY ASSURANCE
PROGRAM
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ULTRASEAL® XP kan installeres direkte på grøn beton og ved ekstreme
temperaturer og giver herved konstruktionsplanen større fleksibilitet
Den slidstærke membran kan også modstå konstruktioner til fodgængertrafik samt koldt og vådt vejr.

ULTRASEAL® XP

Exceptionel vandtætningsydeevne:
Beskyttelse mod vandindtrængning:
• Giver udstøbt beton en stærk mekanisk binding.
• Selvtætnende membranoverlapninger.
• Dokumenteret effektiv i konstruktioner, der er under vedvarende
eller intermitterende hydrostatisk tryk – op til 70 m.
Beskyttelse mod kontaminanter:
• XP-teknologi er modstandsdygtig over for en lang række af
kontaminanter, inkl. miljøer med højt saltindhold og organiske
opløsningsmidler.

Fordele og egenskaber ved installation:
Hurtig og nem:
• Letvægtsruller.
•O
 verlappende sømme med mekanisk fastgøring eliminerer
installationsvariabler på projektstedet.
Alsidighed:
•K
 an installeres under praktisk talt alle vejrforhold.
•K
 an installeres på grøn beton.
•D
 okumenteret effektiv ved både vertikal og horisontal anvendelse,
dvs. bagfyldte vægge og vægge i ejendomsskel.

ULTRASEAL® XP opfylder kravene i HydroShield™ Quality Assurance Program.
QUALITY ASSURANCE
PROGRAM

Beskyt din konstruktion mod vandindtrængning med branchens førende kvalitetssikringsprogram. Denne dokumenterede, systematiske metode giver en garanti uden øvre finansiel grænse for 100 procent ikke-forholdsmæssigt fordelt beskyttelse i hele garantiperioden. For flere oplysninger klik ind på cetco.com/hydroshield.
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