WATERSTOP® XP

WATERSTOP® XP
EKSPANDERENDE FUGEBÅND MED XP-TEKNOLOGI
TIL BETONSTØBESKEL
WATERSTOP® XP udgør næste generation af vandtætning der ekspanderer ved kontakt med vand og danner en positiv forsegling, der
standser indtrængning af vand gennem pladsstøbte betonstøbeskel
og omkring rørgennemføringer. Ved brug af den patenterede XP- tek-

ANVENDELSESOMRÅDER

nologi er WATERSTOP® XP dokumenteret effektiv i en lang række forurenede miljøer, inkl. miljøer med højt saltindhold. Det fleksible design

Vertikale og
horisontale ikkebevægelige
betonstøbeskel

gør, at det også er effektivt til både horisontale og vertikale fuger.

Nye såvel som

til at erstatte passiv PVC/gummivandtætning og herved eliminere be-

eksisterende ujævne

hovet for specialstykker, del-forme og sømsvejsning.

overflader
Omkring gennemføringer
igennem vægge, f.eks.
sanitets- og forsyningsrør
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H-støttebjælker og anden
detaljering

QUALITY ASSURANCE
PROGRAM

www.cetco.com

WATERSTOP® XP er fremstillet i fleksible letvægtsruller og er designet

WATERSTOP® XP

Exceptionel vandtætningsydeevne:
Beskyttelse mod vandindtrængning:
• Er i stand til at ekspandere flere gange sit eget volumen og fylde
hulrum op.
• Rulleenderne samles og danner helt naturligt én kontinuerlig
vandtætning.
• Tætner effektivt rørgennemføringer som PVC-vandtætning ikke kan
tætne effektivt.
• Dokumenteret effektiv i konstruktioner, der er under vedvarende
eller intermitterende hydrostatisk tryk.
Beskyttelse mod kontaminanter:
• XP-teknologi er modstandsdygtig mod en lang række af
kontaminanter, inkl. miljøer med højt saltindhold og organiske
opløsningsmidler.

Fordele og egenskaber ved installation:
Hurtig og nem:
•F
 remstillet i fleksible letvægtsruller.
•K
 an nemt installeres af en enkelt arbejder.
•K
 ræver ikke specialstykker, sømsvejsning og del-forme.
Alsidighed:
•K
 an monteres på stedet ved hjælp af CETSEAL® eller mekanisk
fastgørelse med REVO-FIX® og fastspændingsanordninger.
•E
 r fleksibel og kan derfor installeres omkring gennemføringer i
væg/sokkel og rør:
• L et at tilpasse ved overgang fra horisontal til vertikal anvendelse,
danner en kontinuerlig vandtætning.

Ved anvendelse med CETCO COREFLEX® eller ULTRASEAL® XP-membraner opfylder
WATERSTOP® XP 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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