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Voltex jest wysoce efektywn¹ bentonitow¹ mat¹ hydro-
izolacyjn¹, powsta³¹ z zespolenia trzech komponentów: 

2
warstwy min. 4,8 kg/m  granulatu bentonitowego CETCO 
Waterstoppage, umieszczonego miêdzy tkanin¹ i w³óknin¹ 
polipropylenow¹. Zespolenie w jednorodny wyrób zapewnia 
opatentowany proces ig³owania, polegaj¹cy na zaczepianiu 
specjalnymi ig³ami w³ókien ze spodniej w³ókniny i przeci¹-
ganiu ich przez warstwê bentonitu poza tkaninê, przez 
co osi¹ga siê wzajemne powi¹zanie geotekstyliów oraz zam-
kniêcie i œciœniêcie bentonitu. Voltex DS jest od strony geo-
w³ókniny dodatkowo laminowany membran¹ polimerow¹.                         
Voltex stanowi doskona³¹, aktywn¹ izolacjê przeciwwodn¹ 
budowli podziemnych oraz podziemnych czêœci budynków.    

 .

 . 

Voltex ma w³aœciwoœci samouszczelniaj¹ce.                    
Zakres prac przygotowawczych pod³o¿a jest ograniczony 
do minimum; w niektórych przypadkach przygotowanie 
(np. poza zmyciem) nie jest wymagane.                         
Na powierzchniach pionowych materia³ jest montowany 
przez przybijanie gwoŸdziami do betonu lub przystrzeli-
wany za pomoc¹ osadzaka; na powierzchniach pozio-
mych po prostu uk³adany.                                             
Mo¿e byæ montowany wewn¹trz szalunku lub do sta³ej 
obudowy wykopu.                                                         
Istnieje mo¿liwoœæ uk³adania maty bezpoœrednio na 
zagêszczonej warstwie podsypki z pominiêciem warstwy 

 .

.

.

.

1. Informacje ogólne.

                                      
    Izolacje poziome i pionowe podziemnych czêœci        .

          budynków.                                                               .
    Izolacje fundamentów wykonywanych w sta³ych 

          zabudowach wykopów.                                            .

          Izolacje stropodachów.                                              .
          Izolacje tuneli.                                                          .
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Opis produktu.            

Zastosowania:                 

Zalety:

Voltex mo¿na uk³adaæ przy uci¹¿liwych warunkach 
atmosferycznych (deszcze), równie¿ zim¹.                      .

Bentoseal - gotowa do u¿ycia szpachlówka bentonitowa 
o konsystencji pasty, u¿ywana do szpachlowania ró¿nych 
miejsc izolowanej powierzchni i samej izolacji w miejscach 
wymagaj¹cych uzupe³nienia czy naprawy.                             

 

.

Materia³y pomocnicze i uzupe³niaj¹ce.

Waterstop-RX - plastyczna bentonitowo-kauczukowa taœma 
pêczniej¹ca, stosowana do uszczelniania z³¹czy betonowych, 
przejœæ instalacyjnych przez przegrody budowlane i przerw 
roboczych w betonowaniu.                                                    
 

.

StrongSeal - samoprzylepna, kompozytowa membrana 
izolacyjna produkowana na bazie gumy. Butylowa warstwa 
klej¹ca zapewnia doskona³e przyleganie do powierzchni. 
StrongSeal jest stosowany m.in. do wykoñczenia górnej 
krawêdzi izolacji z Voltexu przy poziomie gruntu. 
Mo¿e wystêpowaæ tak¿e jako niezale¿na izolacja przeciw-
wilgociowa. W przypadku pod³o¿y porowatych zalecane jest 
gruntowanie pod³o¿a materia³em StrongSeal SB Primer. 

Granulat bentonitowy CETCO Waterstoppage - granulo-
wany bentonit w czystej postaci, stosowany w tych miejscach 
izolowanej powierzchni, które wymagaj¹ zwiêkszonej iloœci 
bentonitu lub do przygotowywania szpachli bentonitowej.  

Rys. 1 - Przekrój poprzeczny Voltexu/Voltexu DS.

Szpachla bentonitowa - szpachla przygotowywana na placu 
budowy poprzez wymieszanie granulatu bentonitowego 
CETCO Waterstoppage z wod¹. Zalecane proporcje wagowo: 
(granulat : woda)  1:3 , 1:4.                                                 .

zmniejszona do minimum.                                            
Materia³ ma nieograniczon¹ w czasie skutecznoœæ.       
Voltex mo¿e byæ stosowany na wilgotne pod³o¿a.    
Nie wystêpuj¹ przerwy technologiczne, zwi¹zane 
np. z czasem wi¹zania pod³o¿a.                                     
Nie wymaga wykonywania warstwy ochronnej.     

.
 .
.

 .
 .

chudego betonu.                                                            
Nie stosuje siê ¿adnych warstw podk³adowych.            
Mo¿liwoœæ pope³nienia b³êdów wykonawczych  jest 

.
 .

beton

w³ókna zapewniej¹ce 

przyczepnoœæ do betonu

tkanina PP

granulowany

w³óknina PP

folia

bentonit Voclay

VOLTEX DS VOLTEX 



Instalacja.

Instalacja Voltexu jest ³atwa i szybka. Mata uk³adana jest 
na zak³ady. Wielkoœæ zak³adu min. 10 cm. W przypadku 
wykonywania izolacji poziomych pod³o¿e powinna stanowiæ 
warstwa chudego betonu, odpowiednio zagêszczona warstwa 
podsypki lub zastabilizowane pod³o¿e gruntowe. Uk³adana 
na powierzchni poziomej mata jest zazwyczaj wyprowadzana 
na powierzchnie pionowe w celu uci¹glenia z izolacj¹ pio-
now¹. Aby zabezpieczyæ siê przed rozchyleniem lub zanie-
czyszczeniem zak³adów w trakcie robót zbrojarskich i beto-
niarskich zaleca siê zszycie zak³adów przy u¿yciu specjalnego 
zszywacza. W celu wykonania izolacji pionowej Voltex 
mo¿na montowaæ bezpoœrednio przybijaj¹c go do wykonanej 
œciany fundamentowej lub montuj¹c do szalunku przed jej 
wykonaniem, a nastêpnie zabetonowaæ. W takim przypadku 
nast¹pi zespolenie maty ze œcian¹ fundamentow¹.               
Przy obiektach realizowanych w sta³ych zabudowach wyko-
pów matê przybija siê do obudowy i zabetonowuje wraz 
ze œcian¹. Miejsca naciêæ, przejœcia instalacyjne, naro¿niki, 
itp. w celu doszczelnienia nale¿y zaszpachlowaæ szpachl¹                   

 .
VOLTEX powinien byæ przechowywany pod przykryciem. 
Uk³adany na paletach lub przek³adkach warstwami o wyso-
koœci do 5 warstw. Przykrycie powinno chroniæ przed opada-
mi i promieniowaniem s³onecznym.                                     .

Voltex dostarczany jest w rolkach o wymiarach:                  
1,15m x 5,00mb, 2,50m x 10,00 lub 20,00 mb, 
5,00m x 10,00 lub 20,00 mb.                                              
W przypadku rolek o szerokoœci 2,50 lub 5,00 m mata 
nawijana jest na gilzy o œrednicy wewnêtrznej 10,0 cm. 
 

.

.
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bentonitow¹. Górn¹ krawêdŸ zamocowaæ liniowo przy u¿y-
ciu listwy i odpowiednio obrobiæ szpachl¹. Voltex instaluje 
siê ciemniejsz¹ stron¹ (geotkanin¹) od strony izolowanego 
elementu konstrukcji.                                            
Szczegó³owe rozwi¹zania zawiera ninieszy katalog.               
W przypadku sytuacji nietypowych nale¿y skontaktowaæ siê 
z producentem, firm¹  CETCO Poland lub Dystrybutorem.                                                                 

              .
.

     

UWAGI:

Postaæ handlowa.

Magazynowanie.  

Produkt nie podlega klasy fikacji jako niebezpieczny. 
Zasady bezpieczeñstwa okreœlone w karcie charakterystyki 
wyrobu  dostêpne s¹ na www.cetco.pl                                   .

Wszystkie produkty CETCO Poland produkowane s¹ z naj-
lepszych, dostêpnych surowców, co zapewnia ich wysok¹ 
jakoœæ. Gwarancja dotyczy  produktu. Nie dotyczy zastoso-
wañ poza kontrol¹ producenta. W przypadku zastosowañ 
do celów nie okreœlonych w materia³ach producenta, firma 
nie ponosi odpowiedzialnoœci.                                             
Wartoœæ gwarancji nie mo¿e przewy¿szaæ wartoœci nabytych 
materia³ów.                                                                          

.

 .

Aprobata Techniczna ITB Nr AT-15-3945/2005
Aprobata Techniczna IBDiM Nr AT/2001-04-1175

Aprobaty techniczne:

Voltex / Voltex DS wymaga stosowania w zamkniêtej 
przestrzeni, nie powinien wiêc byæ uk³adany powy¿ej 
poziomu terenu.                                                           .

BHP.

Gwarancja.

Voltex / Voltex DS nie stanowi samodzielnego uszczel-
nienia dylatacji.                                                           
W przypadku wykonywania izolacji pionowych œcian, 
bêd¹cych w bezpoœrednim kontakcie z systemami
drenarskimi zaleca siê stosowanie maty Voltex DS.           
 

 .

.

                                                       
W przypadku, gdy wody gruntowe zawieraj¹ znaczne, 
ponadnormatywne stê¿enia kwasów czy zasad lub prze-
wodnoœæ w³aœciwa elektrolitu przekracza 10.000  S/cm, 
nale¿y pobraæ ich próbki i przes³aæ do CETCO Poland. 
Wykonanie analiz pozwoli na okreœlenie stopnia zanie-
czyszczenia chemicznego, jak równie¿ jego wp³ywu 
na standardowy bentonit i ewentualn¹ potrzebê zasto-
sowania specjalnych odmian Voltexu.                          .

* przy wilgotnoœci bentonitu 12%.

L.p.
1.*

5.*

2Masa powierzchniowa, g/m

PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE:

Odpornoœæ na statyczne przebicie (metoda CBR) si³a przebicia, kN

3600

2

4900

2,5

W³aœciwoœci Voltex Voltex DS

7.* Wytrzyma³oœæ na oddzieranie, N/10 cm 850 850

6.* Odpornoœæ na dynamiczne przebicie (metoda spadaj¹cego sto¿ka),
    otworu, mm

10 5

8.* Wspó³czynnik wodoprzepuszczalnoœci przy pe³nym nasyceniu wod¹ kv, m/s
-113,5 x 10 0

2.* 2Masa bentonitu, g/m 3300 3300

4.* Wytrzyma³oœæ na rozci¹ganie, kN/m:
-  wzd³u¿
-  wszerz

8,5
8,5

16
13,5

3.* Gruboœæ,    10%, mm
przy nacisku:
2 kPa
20 kPa
200 kPa

8,1
7,2
6,3

Revofix - siatka mocuj¹ca do taœmy WATERSTOP-RX.     .
A2000WB - klej do taœmy WATERSTOP-RX.                    .



Voltex / Voltex DS przewidziano do stosowania pod p³ytami 
¿elbetowymi o gruboœci co najmniej 10 cm  w przypadku 
jego instalacji bezpoœrednio na zagêszczonym pod³o¿u 
gruntowym. Je¿eli jako podk³ad jest stosowany chudy beton 
gruboœæ dociskaj¹cej p³yty ¿elbetowej powinna wynosiæ 
co najmniej 15 cm. Mata stanowi izolacjê przeciwwodn¹. 
Mo¿e tak¿e byæ stosowana jako zabezpieczenie przeciwwil-
gociowe. Voltex / Voltex DS jest wykorzystywany przy 
wznoszeniu nowych budowli oraz w robotach remontowych.                                                   
Kolejnoœæ wykonywania prac jest nastêpuj¹ca. Przed u³o¿e-
niem Voltexu nale¿y we w³aœciwy sposób przygotowaæ 
pod³o¿e. Z pewnym wyprzedzeniem izoluje siê równie¿ 
podszybia wind, studzienki, komory, ¿ebra p³yt i g³owice 
pali, wyprowadzaj¹c z tych elementów zak³ady Voltexu 
dla po³¹czenia z zasadnicz¹ powierzchni¹ izolacji tak, aby 
utworzyæ ci¹g³e, nieprzerwane pasmo izolacyjne.                
W trakcie prac nale¿y zwróciæ uwagê na zachowanie ¿¹danej 
wielkoœæ zak³adu przy przejœciach pod dylatacjami, przer-
wami  technologicznymi  i uci¹glaniu izolacji pozio-
mej z pionow¹.                                                                   
Voltex instaluje siê ciemniejsz¹ stron¹ (geotkanin¹) od izolo-
wanego elementu (w przypadku p³yty ciemniejsz¹ stron¹ 
do góry).                                                                             

 .

 .

.

Pod ³awami lub p³yt¹ fundamentow¹ Voltex / Voltex DS 
nale¿y uk³adaæ na w³aœciwie przygotowanym  pod³o¿u 
ciemniejsz¹ stron¹ (tkanin¹) do góry (rys. 2). S¹siednie 
pasma uk³ada siê na zak³ad min. 10 cm. Zak³ady koñców 
pasm przesuwaæ wzajemnie o co najmniej 30 cm (rys. 3). 
Voltex w miejscach po³¹czeñ zaleca siê spi¹æ zszywkami. 
W ten sposób zapobiegnie siê mo¿liwoœci jego przemieszcza-
nia przed i w trakcie wylewania betonu. Do zszywania 
nale¿y wykorzystywaæ specjalny zszywacz zalecany przez 
producenta. Odleg³oœæ miêdzy zszywkami 40-50 cm.Jeœli 
p³yta jest wykonywana etapami, Voltex z wczeœniejszego           
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2. Izolacje poziome fundamentów.

Pod³o¿em Voltexu / Voltexu DS mo¿e byæ podk³ad betono-
wy, stabilizowane pod³o¿e gruntowe,  zagêszczony grunt lub 
warstwa zagêszczonego kruszywa. Pod³o¿e gruntowe lub 
warstwê kruszywa nale¿y wyrównaæ i zagêœciæ. W przy-
padku pod³o¿y z zagêszczonego kruszywa powinno siê sto-
sowaæ kruszywo o ró¿noziarnistym uziarnieniu i maksy-
malnej wielkoœci ziarna poni¿ej 18 mm.                             
Pod³o¿e mo¿e byæ wilgotne, a nawet mokre. Nie powinny 
wystêpowaæ uskoki powy¿ej 5 mm. Nierównoœci wyrów-
nuje siê przy u¿yciu zaprawy cementowej lub szpachli 
bentonitowej. W przypadku pod³o¿y gruntowych mo¿na 
zastosowaæ te¿ piasek.                                                          

 .

.

Informacje ogólne.

Przygotowanie pod³o¿a.

Uk³adanie.

Rys. 2 - Przerwa technologiczna w betonowaniu p³yty 
             fundamentowej.

zak³ad 
min. 10cm

przesuniêcie 
min. 30cm

Rys. 3 - Schemat u³o¿enia maty pod p³yt¹ fundamentow¹.

od maty. Zak³ad powinien mieæ postaæ folia-folia / mata-ma-
ta (warstwy od do³u). Po konsultacji z Producentem lub Dy-
strybutorem dopuszczalne jest wykonywanie zak³adów jak 
w przypadku maty bez folii (Voltex) tzn. bez odklejania folii 
od maty. Przy przejœciu pod dylatacj¹ nale¿y post¹piæ nastê-
puj¹co. Wzd³u¿ dylatacji zaleca siê u³o¿enie dodatkowego 
pasa maty o szerokoœci min. 80 cm (po 40 cm po obydwu 
stronach dylatacji) (rys. 4, 5). Mata, stanowi¹ca izolacjê 
podstawow¹ powinna byæ wyprowadzona poza element ju¿ 
wykonany na min. 60 cm.                                                  
Voltex / Voltex DS nie stanowi uszczelnienia przerw dylata-
cyjnych.                                                                               
We wszystkie przerwy robocze w betonowaniu nale¿y 
zamontowaæ taœmê Waterstop-RX.                                     

. 

.

 .

etapu powinien rozci¹gaæ siê co najmniej 30 cm poza 
krawêdŸ p³yty ju¿ wylanej. Pozwoli to na wykonanie zak³adu 
i prawid³owe po³¹czenie z izolacj¹ pod nastêpn¹ sekcj¹ p³yty. 
W przypadku instalacji Voltexu DS matê uk³ada siê podo-
bnie z t¹ ró¿nic¹, ¿e w obrêbie zak³adu odkleja siê foliê     

WATERSTOP RX 101 

p³yta fundamentowa

Voltex/Voltex DS

chudy beton *

zagêszczone pod³o¿e gruntowe

10cm

m
in

. 
7

,5
cm

min. 30cm



fasety wype³nione szpachl¹ 
bentonitow¹

uszczelniaj¹ca taœma
dylatacyjna

uszczelnienie kitem
elastycznym

p³yta styropianowa 
lub styrodurowa

dodatkowy pas z maty Voltex/Voltex DS
o szerokoœci min. 80cm

p³yta fundamentowa
Voltex/Voltex DS
chudy beton*
zagêszczone pod³o¿e gruntowe

Rys. 5 - Instalacja maty pod przerw¹ dylatacyjn¹ p³yty funda-
              mentowej - uszczelnion¹ taœm¹ dylatacyjn¹ wewnêtrzn¹. 

Rys. 6 - 

Rys. 7 - Izolacja ¿ebra p³yty fundamentowej.

szpachla bentonitowa

zasypka bentonitowa
lub szpachla bentonitowa

"A"

Waterstop RX 101

granulat bentonitowy CETCO Waterstoppage
lub szpachla bentonitowa

uszczelnienie szpachl¹ bentonitow¹

Waterstop RX101

dodatkowa ³ata 
z maty Voltex

min. 30cm

"A"

Voltexu / Voltexu DS nie nale¿y uk³adaæ wprost na palach.  
Powinien zostaæ odpowiednio przyciêty, aby dok³adnie dopa-
sowaæ go do kszta³tu pala (rys. 6). Po u³o¿eniu Voltexu, 
miejsce jego styku z palem obficie ok³ada siê szpachl¹ 
bentonitow¹. Ze szpachli nale¿y u³o¿yæ wokó³ pala pierœcieñ 
o przekroju trójk¹tnym, którego przyprostok¹tne powinny 
mieæ co najmniej 5 cm. Na wierzchu pala, wokó³ wystaj¹ce-
go zbrojenia, nale¿y u³o¿yæ ci¹g³y pas taœmy Waterstop-RX.                                              
W przypadku u¿ebrowa nych p³yt fundame ntowy ch 
Voltexem obk³ada siê ca³e ¿ebro. Dokonuje siê tego wyœcie-
laj¹c Voltexem wnêtrze deskowania ¿ebra, przed umieszcze-
niem w nim zbrojenia (rys. 7). Z Voltexu tego nale¿y 
wypuœciæ co najmniej 30 cm naddatków, które umo¿liwi¹ 
póŸniejsze po³¹czenie go z zasadnicz¹ izolacj¹ p³yty. 
                                                  

 

min. 30cm

Voltex/ Voltex DS

¿ebro p³yty

Waterstop RX 101

prêty zbrojeniowe
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Szczegó³ izolowania oczepu pala.

p³yta styropianowa 

lub styrodurowa

uszczelnienie kitem
elastycznym

zewnêtrzna, uszczelniaj¹ca 
taœma dylatacyjna

dodatkowy pas z maty Voltex/Voltex DS
o szerokoœci min. 80cm

zagêszczone pod³o¿e gruntowe
chudy beton*
Voltex/Voltex DS
p³yta fundamentowa

Rys. 4 - Instalacja maty pod przerw¹ dylatacyjn¹ p³yty funda-
              mentowej - uszczelnion¹ taœm¹ dylatacyjn¹ zewnêtrzn¹. 

Oczepy pali i ¿ebra p³yt fundamentowych.



Rys. 10 - Izolacja podszybia windy lub przeg³êbienia p³yty.

Podszybia wind i inne tego typu najg³êbiej posadowione 
elementy budowli powinno siê szczególnie starannie os³aniaæ 
Voltexem od strony gruntu, zapewniaj¹c ci¹g³oœæ izolacji 
i nieprzerwane powi¹zanie z zasadnicz¹ izolacj¹ poziom¹ 
(rys. 10). W przypadkach, gdy œciany wykopu podszybia 

Rys. 9 -  Uszczelnienie przejœcia grupy przewodów przez p³ytê
              fundamentow¹. 

Po dotarciu z instalowanym poziomo Voltexem do zewnêt-
rznego obrysu p³yty nale¿y wywin¹æ go na jej szalunek 
(rys. 11). Nastêpnie przyci¹æ, pozostawiaj¹c co najmniej 
30 cm zapasu. Po rozszalowaniu pozostawione naddatki 
pos³u¿¹ do ci¹g³ego po³¹czenia z izolacj¹ pionow¹.  Szerokoœæ 
takiego zak³adu nie powinna byæ mniejsza ni¿ 10 cm. 

s¹ wystarczaj¹co stabilne, Voltex mo¿na uk³adaæ bezpo-
œrednio na gruncie. Natomiast gdy œciany siê obsypuj¹ lub 
mog¹ siê obsypywaæ, nale¿y je wyprzeæ deskowaniem, 
a Voltex u³o¿yæ na tak powsta³ej œciance oporowej. Jako 
pod³o¿e mo¿na te¿ wykorzystaæ œciankê murowan¹ lub od-
powiednio wylane elementy betonowe. Voltex mo¿na te¿ 
zamontowaæ do wewnêtrznej powierzchni zewnêtrznego 
szalunku œciany. W ka¿dej sytuacji matê nale¿y wyprowadziæ 
na powierzchniê poziom¹ w celu w³aœciwego uci¹glenia 
z zasadnicz¹ izolacj¹ p³yty. Szerokoœæ naddatku powinna 
wynosiæ co najmniej 30 cm. We wszystkie przerwy robocze 
w betonowaniu nale¿y zainstalowaæ taœmy Waterstop-RX.                                
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z maty o wymiarach 80 x 80 cm (wymiar dotyczy rur o œred-
nicy do 400 mm). W ³acie nale¿y wyci¹æ otwór odpowia-
daj¹cy kszta³towi przechodz¹cego przewodu. W miejscach 
przenikania p³yty przez grupê przewodów znajduj¹cych siê 
blisko siebie, wycinanie w Voltexie otworów dla ka¿dego 
z nich mo¿e okazaæ siê niepraktyczne (rys. 9). Korzystniej 
jest  wówczas dopasowaæ wyciêcie do zewnêtrznego obrysu   

Podszybia dŸwigowe.

Przejœcie izolacji poziomej na powierzchnie 
pionowe - œciany  i ³awy fundamentowe.

Rys. 8 -  Uszczelnienie przejœcia rury instalacyjnej przez p³ytê
              fundamentow¹. 

W trakcie instalacji Voltexu nale¿y wyci¹æ w nim kszta³t
przechodz¹cego przewodu, a po u³o¿eniu miejsce styku 
na ca³ym obwodzie rury b¹dŸ przewodu ob³o¿yæ szpachl¹ 
bentonitow¹ (rys. 8). Szpachla powinna siêgaæ na przewód 
i Voltex po oko³o 4 cm. W celu zabezpieczenia tak wykona-
nego uszczelnienia zaleca siê u³o¿enie dodatkowej ³aty 

uszczelnienie szpachl¹ 
bentonitow¹

Waterstop RX 

p³yta fundamentowa

Voltex/Voltex DS

chudy beton** 

zagêszczone pod³o¿e 
gruntowe

dodatkowa ³ata 
z maty Voltex/ Voltex DS 

Przejœcia instalacyjne przez p³yty. grupy przewodów, a przestrzeñ pomiêdzy nimi pokryæ 
warstw¹ granulatu bentonitowego CETCO Waterstoppage
o gruboœci co najmniej 1 cm. Ca³oœæ wykoñczyæ grub¹ 
warstw¹ szpachli bentonitowej.                                            
W celu dodatkowego uszczelnienia zaleca siê obwiniêcie 
przewodów instalacyjnych bentonitow¹ taœm¹ pêczniej¹c¹ 
Waterstop-RX.                                                                     

.

.

warstwa granulatu  
bentonitowego gr. 10cm

min. 30cm

dodatkowa ³ata 
z maty Voltex 

zagêszczone pod³o¿e gruntowe
chudy beton **
Voltex/Voltex DS
p³yta fundamentowa

Waterstop RX 

uszczelnienie szpachl¹ 
bentonitow¹

 20cm

Waterstop RX 101

zagêszczone pod³o¿e gruntowe

chudy beton 

Voltex/Voltex DS

p³yta fundamentowa

10 cm
min. 30 cm



Rys. 13- Przejœcie izolacji poziomej na œcianê fundamentow¹.
              

Rys. 14 -  Przejœcie izolacji poziomej na œcianê fundamentow¹
                w przypadku p³yty z odsadzk¹. 

Rys. 15 -  P³yta posadzki powy¿ej ³awy fundamentowej.

7

W naro¿nikach Voltex powinien dok³adnie przylegaæ do 
pod³o¿a i powierzchni szalunków. Nie mo¿e byæ naci¹gniêty 
ani odstawaæ. W naro¿ach wewnêtrznych i zewnêtrznych 
matê odpowiednio naci¹æ w celu dopasowania do kszta³tu 
naro¿nika. Miejsca naciêæ obficie ob³o¿yæ szpachl¹ bentoni-
tow¹. Je¿eli jest to mo¿liwe w miejscach tych u³o¿yæ ³aty, 
mocuj¹c je za pomoc¹ szpachli lub zszywek. Wymiar ³aty 
powinien byæ taki, aby przechodzi³a ona za naciêcie co naj-
mniej 20 cm w ka¿dym kierunku. Je¿eli mata nie jest wywi-
jana na szalunek p³yty mo¿na j¹ wyprowadziæ poziomo 
pod szalunkiem, pozostawiaj¹c co najmniej 30 cm zapasu.                         

Rys. 12 - Uci¹glenie izolacji poziomej z pionow¹ poprzez osadzenie
               w bruŸdzie wype³nionej granulatem bentonitowym. 

Jeœli podczas usuwania deskowania dojdzie do uszkodzenia 
tego naddatku Voltexu, wówczas nale¿y wykonaæ w pod³o-
¿u, wzd³u¿ krawêdzi p³yty bruzdê i wype³niæ j¹ granulatem 
bentonitowym CETCO Waterstoppage. Doln¹ krawêdŸ 
pionowo uk³adanego Voltexu zag³êbiæ w przygotowanej 
bruŸdzie wype³nionej granulatem bentonitowym CETCO
Waterstoppage. Wymiar bruzdy min. 10 x 10 cm (rys. 12).                                                   .

Voltex/ Voltex DS 

30cm zapas Voltexu/ Voltexu DS 

wywiniêty na deskowanie

Rys. 11 - Pozostawiony zapas umo¿liwiaj¹cy po³¹czenie izolacji 
poziomej spod p³yty z izolacj¹ pionow¹.

taœma Waterstop RX 

szpachla 
bentonitowa

Voltex/Voltex DS

zagêszczone pod³o¿e 
gruntowe

chudy beton** 

Voltex/Voltex DS

p³yta fundamentowa

chudy beton**

taœma Waterstop RX 
montowana za pomoc¹ 
siatki Revofix

zagêszczone pod³o¿e 

1
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p³yta fundamentowa
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m
in

.
3
0

cm

1
0
cm

taœma Waterstop RX 
montowana za pomoc¹ siatki Revofix

zagêszczone pod³o¿e gruntowe
chudy beton**
Voltex/Voltex DS
p³yta fundamentowa

poszycie drewniane

Innym sposobem postêpowania, np. przy œciance z grodzic 
stalowych, jest przyciêcie poziomo instalowanego Voltexu     
 

.

W przypadkach stosowania œcian oporowych takich, jak: 
œcianki berliñskie, œcianki z grodzic, œcianki szczelinowe 
czy œciany z pali, pe³ni¹cych jednoczeœnie funkcjê deskowa-
nia konstrukcji, uk³adany poziomo Voltex nale¿y wyprowa-
dziæ w górê na t¹ œcianê, na co najmniej 30 cm ponad górn¹ 
powierzchniê p³yty (rys. 16).  Pozostawienie 30 cm zapasu 
Voltexu jest bardzo istotne, poniewa¿ po zabetonowaniu 
p³yty nie bêdzie ju¿ dostêpu do jej zewnêtrznej krawêdzi.                                                        .

Rys. 16 - Przejœcie ci¹g³e izolacji poziomej na sta³¹ obudowê 
               wykopu fundamentowego. 

Przejœcie izolacji poziomej na powierzchnie 
pionowe - sta³e obudowy wykopów.

W takiej sytuacji zwróciæ szczególn¹ uwagê na zabezpiecze-
nie maty przed uszkodzeniem. Mata zostanie nastêpnie 
zamocowana do powierzchni pionowej wed³ug wskazówek 
z rozdzia³u dotycz¹cego wykonania izolacji na powierz-
chniach pionowych.                                                              
Do szalunków matê mocuje siê podwieszaj¹c j¹ za pomoc¹ 
drutu lub przybijaj¹c gwoŸdziami. Po rozszalowaniu miejsca 
mocowania przeszpachlowaæ i je¿eli to konieczne zamocowaæ 
³aty.                                                                                     
W miejscach po³¹czeñ p³yty i œcian, na ca³ym obwodzie na-
le¿y zainstalowaæ taœmê bentonitow¹ Waterstop-RX.
Przyk³adowe rozwi¹zania zosta³y przedstawione na rys. 13, 
14, 15.                                                                                                                        

.

 .

.  

W celu usuniêcia uszkodzeñ maty Voltex / Voltex DS, 
powsta³ych w czasie jej uk³adania, robót zbrojarskich i beto-
niarskich, itp. (np. rozdaræ, naciêæ maty w naro¿nikach, 
miejscach mocowania oraz przejœæ elementów ³¹cz¹cych 
szalunki) nale¿y wykonaæ nastêpuj¹ce czynnoœci. Miejsca 
uszkodzenia oczyœciæ  i obficie ob³o¿yæ szpachl¹ bentonitow¹. 
Nastêpnie u³o¿yæ ³aty mocuj¹c je za pomoc¹ szpachli lub 
zszywek. Wymiar ³aty powinien byæ taki, aby przechodzi³a 
ona poza miejsce uszkodzenia co najmniej 20 cm w ka¿dym 
kierunku.                                                                             .

Usuwanie uszkodzeñ maty.

Paliki prowadnic lub deskowañ mog¹ przenikaæ Voltex. Jeœli 
paliki te nie bêd¹ usuwane i pozostan¹ na miejscu, nale¿y ich 
styk z Voltexem ob³o¿yæ szpachl¹ bentonitow¹ (rys. 18). 
W przypadkach, gdy paliki zostaj¹ usuniête, pozosta³e po ich 
wyci¹gniêciu uszkodzenia izolacji naprawiæ wed³ug wska-
zówek zawartych w nastêpnym akapicie.                              .

Paliki deskowania i prowadnic.

równo z pofalowan¹ powierzchni¹ œcianki (rys. 17). 
Nastêpnie miejsce styku Voltexu i œcianki pokrywa siê 4 cm 
granulatu lub szpachli bentonitowej. Na koñcu instaluje siê 
na œciance, odpowiednio porozcinane do³em, pionowe pasma 
Voltexu, ³¹cz¹c je na 30 cm zak³ad z Voltexem u³o¿onym 
poziomo.                                                                                                    .   

Rys. 17 - Po³¹czenie izolacji poziomej z izolacj¹ pionow¹ uk³adan¹
               na grodzicach. 

szpachla 
bentonitowa

Voltex/ Voltex DS

œcianka z grodzic stalowych
granulat lub szpachla 
bentonitowa
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Rys. 18 - Przyk³ad postêpowania z palikami prowadnic.

min. 30cm

uk³adana mieszanka betonowa

Voltex/ Voltex DS

prowadnica

palik prowadnicy

szpachla bentonitowa

Ka¿dorazowo przed monta¿em izolacji z VOLTEXU 
nale¿y upewniæ siê, czy powierzchnia œciany szczelin-
owej w obrêbie zamka i poza nim, do której zostanie 
dolana p³yta denna nie ma rys lub spêkañ, którymi 
mo¿e penetrowaæ woda. Je¿eli taka sytuacja wystêpuje 
to w pierwszej kolejnoœci nale¿y te miejsca uszczelniæ. 
Powy¿sza uwaga  dotyczy równie¿ przerw roboczych 
miêdzy kolejnymi sekcjami œciany szczelinowej (rys. 19, 
20). Powierzchnie pozioma i pionowa zamka powinny 
byæ starannie oczyszczone. Je¿eli wystêpuj¹ naprawy 
powierzchni œciany szczelinowej w obrêbie zamka, to 
nale¿y sprawdziæ ich jakoœæ. W przypadku s³abego 
przylegania zaprawy naprawczej nale¿y j¹ usun¹æ.        .

Zakoñczenie izolacji poziomej VOLTEXU w zamku 
œciany szczelinowej.

p³yta fundamentowa

Voltex/Voltex DS

chudy beton*
zagêszczone pod³o¿e gruntowe

szpachla bentonitowa

Waterstop RX101 

Rys. 20 - 
 

Zakoñczenie izolacji poziomej VOLTEXU w zamku 
               œciany szczelinowej (wariant 2).

p³yta fundamentowa

Voltex/Voltex DS

chudy beton*
zagêszczone pod³o¿e gruntowe

szpachla bentonitowa

Waterstop RX101 

VOLTEX jest uk³adany na wczeœniej przygotowanym 
pod³o¿u wed³ug zasad opisanych wczeœniej. Jego
krawêdŸ powinna byæ wprowadzona do wnêtrza zamka, 
najlepiej w ten sposób, aby Voltex zachodzi³ za zbroje-
nie (na takie rozwi¹zanie w wiêkszoœci przypadków 
konieczna jest zgoda projektanta).                                                          
W takiej sytuacji konieczne bêdzie naciêcie izolacji. 
Koñcówka maty powinna byæ dok³adnie zaszpachlowa-
na szpachl¹ bentonitow¹. Warstwa szpachli powinna 
byæ u³o¿ona na krawêdzi maty i wyprowadzona na pio-
now¹ powierzchniê zamka na wysokoœæ oko³o 5 cm. 
Szpachl¹ nale¿y te¿ obrobiæ prêty zbrojeniowe. 
W obrêbie zamka konieczne jest zamontowanie taœmy 
Waterstop RX 101. Przy gruboœci p³yty do 40 cm 
montowana jest jedna wstêga taœmy. Je¿eli p³yta ma 
wiêksz¹ gruboœæ nale¿y zamontowaæ dwie wstêgi. 
Taœma powinna byæ mocowana za pomoc¹ siatki 
Revofix.                                                                       

.    

 .

Rys. 19 - Zakoñczenie izolacji poziomej VOLTEXU w zamku 
               œciany szczelinowej (wariant 1).
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Rys. 21 - Szczegó³ uszczelnienia w obrêbie otworów po œci¹gach
               szalunków. 

Voltex / Voltex DS przewidziano tak¿e do wykonywania 
izolacji powierzchni pionowych podziemnych czêœci budowli. 
Mata stanowi izolacjê przeciwwodn¹. Mo¿e byæ stosowana 
równie¿ jako zabezpieczenie przeciwwilgociowe.                 
Voltex / Voltex DS jest wykorzystywany przy wznoszeniu 
nowych budowli oraz w robotach remontowych. Mata mo¿e 
byæ instalowana na dwa sposoby. W pierwszym przypadku 
uk³adana jest klasycznie na wykonanej ju¿ konstrukcji. 
Mocowana jest poprzez przybicie do œciany. Drugi sposób 
polega na zamontowaniu maty do wewnêtrznej powierzchni 
zewnêtrznego szalunku œciany fundamentowej lub sta³ej 
obudowy wykopu i zabetonowaniu jej wraz ze œcian¹. 
W takim przypadku nast¹pi zespolenie maty z betonowa-
nym elementem konstrukcji. Voltex instaluje siê ciemniejsz¹ 
stron¹ (geotkanin¹) od strony izolowanego elementu. Przy 
instalowaniu na wykonanej konstrukcji matê uk³ada siê 
jasn¹ stron¹ (Voltex) lub foli¹ (Voltex DS) od strony gruntu. 
W drugim przypadku (np. sta³e obudowy wykopu) ciem-
niejsz¹ stron¹ od strony instalatora.                                     
Mata mo¿e byæ instalowana na œwie¿y beton, bezpoœrednio 
po rozdeskowaniu œcian.                                                       
Kolejnoœæ wykonywania prac jest nastêpuj¹ca. Przed u³o¿e-
niem Voltexu nale¿y oczyœciæ i przygotowaæ pod³o¿e. 
Nastêpnie uk³ada siê matê. Nale¿y pamiêtaæ, aby uk³adaæ 
matê na zak³ad z ju¿ wykonan¹ izolacj¹ poziom¹ tak, aby 
stworzyæ ci¹g³e, nieprzerwane pasmo izolacyjne.                  
W trakcie prac zwróciæ uwagê, aby zachowaæ ¿¹dan¹ wiel-
koœæ zak³adu przy przejœciach przez dylatacje i przerwy 
technologiczne.                                                                    
Informacje dotycz¹ce napraw maty zosta³y zawarte w p. 2                                                                        

 .

 .

.

.

.
  ..

uszczelniaj¹cy korek 

systemowy

szpachla bentonitowa

lub zaprawa cementowa

Voltex/Voltex DS

wype³nienie zapraw¹ 

bezskurczow¹

taœma Waterstop RX 101

taœmy Waterstop-RX (rys. 21). Fragmenty taœmy umieszcza 
siê miêdzy warstwami zaprawy wype³niaj¹cej, z zachowa-
niem otulenia taœmy zapraw¹ min. 7,5 cm.                         
£awy powinny zostaæ dok³adnie oczyszczone, aby szpachla 
bentonitowa i Voltex mia³y bezpoœredni kontakt z izolowan¹ 
powierzchni¹.                                                                      
 

 .

 .

Naro¿a wewnêtrzne (np. w miejscu odsadzki wystêpuj¹cej 
na styku œciany i ³awy fundamentowej) przeszpachlowaæ 
szpachl¹ bentonitow¹ tworz¹c zaokr¹glon¹ fasetê. Alternaty-
wnie mo¿na uk³adaæ w tym miejscu tuby  Hydrobar, które 
³¹czy siê stykaj¹c ich koñce.                                                 
Pasma maty mog¹ byæ uk³adane w poziomie lub w pionie. 
Instalacjê Voltexu rozpoczyna siê od jednego z naro¿ników 
zewnêtrznych œciany. W ka¿dym przypadku krawêdŸ maty 
musi przechodziæ za naro¿nik wewnêtrzny lub zewnêtrzny 
co najmniej na 30 cm.                                                         
W naro¿nikach Voltex powinien dok³adnie przylegaæ do 
pod³o¿a. Nie mo¿e byæ zbyt naci¹gniêty ani odstawaæ. 
W celu dopasowania do kszta³tu naro¿nika matê mo¿na od-
powiednio naci¹æ. Miejsca naciêæ obficie przeszpachlowaæ 
szpachl¹ bentonitow¹. Je¿eli jest to mo¿liwe na wierzchu 
u³o¿yæ ³aty mocuj¹c je za pomoc¹ szpachli lub zszywek.      

.

 .

 . 

3.  Izolacje pionowe fundamentów.

U³o¿enie ³at w naro¿nikach zewnêtrznych jest niezbêdne. 
Wymiar ³aty powinien byæ taki, aby przechodzi³a ona za 
naciêcie co najmniej 20 cm w ka¿dym kierunku.                 
Kolejne pasma Voltexu nale¿y uk³adaæ na zak³ad min. 
10 cm. Szerokoœæ zak³adu wystêpuj¹cego na po³¹czeniu 
uk³adanej izolacji pionowej z naddatkami wypuszczonymi 
z izolacji poziomej musi byæ nie mniejsza ni¿ 10 cm.                                                               
Zak³ady Voltexu w kolejnych  rzêdach powinny byæ 
wzajemnie poprzesuwane o co najmniej 30 cm. Zak³ady 
powinny byæ wykonane tak, aby w trakcie betonowania 
lub obsypywania nie dochodzi³o do ich rozchylenia.             
W przypadku uk³adania pasm Voltexu w poziomie, 
po u³o¿eniu danego rzêdu powinno siê wype³niaæ wykop 

 .

.

Informacje ogólne.

Powierzchnie œcian powinny byæ odpowiednio wytrzyma³e 
i równe, wolne od ostrych wklêœniêæ i wypuk³oœci, które 
po dociœniêciu Voltexu gruntem wype³niaj¹cym wykop, 
mog³yby powodowaæ jego przeciêcie.  Ostre wystêpy (ponad 
1 cm) powinny zostaæ skute równo z powierzchni¹ œciany. 
Ostre krawêdzie naro¿ników zewnêtrznych nale¿y sfazowaæ.  
Zag³êbienia i otwory pozosta³e po œci¹gach szalunków 
powinny zostaæ wype³nione szpachl¹ bentonitow¹.   Jeœli sto-
sowano œci¹gi zbie¿ne i zostaj¹ one usuniête, powsta³e 
otwory nale¿y wype³niæ bezskurczow¹ zapraw¹ cementow¹ 
i przykryæ szpachl¹ bentonitow¹. Przy wype³nianiu otworu 
w celu dodatkowego uszczelnienia zaleca siê zastosowanie

3.1.  Instalacja maty na zewnêtrznych 
        œcianach fundamentowych. 

Przygotowanie pod³o¿a.

Instalacja.
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Rys. 22 -  Instalacja maty w obrêbie przerwy dylatacyjnej œciany
                fundamentowej - widok z góry. 

Rys. 24 -

Rys. 25 -

fundamentowy, tym samym tworzyæ siê bêdzie pomost 
monta¿owy dla kolejnych, wy¿szych pasm. Materia³ wype³-
niaj¹cy wykop trzeba odpowiednio zagêœciæ.                       
W przypadku uk³adania maty w bezpoœrednim styku ze 
¿wirowymi obsypkami systemów drenarskich nale¿y stoso-
waæ Voltex DS. W przypadku instalacji Voltexu DS matê 
uk³ada siê podobnie z t¹ ró¿nic¹, ¿e w obrêbie zak³adu 
odkleja siê foliê od maty. Zak³ad powinien mieæ postaæ 
folia-folia / mata-mata (warstwy od zewn¹trz). Po konsulta-
cji z Producentem lub Dystrybutorem dopuszczalne jest 
wykonywanie zak³adów jak w przypadku maty bez folii 
(Voltex) tzn. bez odklejania folii od maty.                            

 . 

 .
Przyk³ady instalacji maty w obrêbie przerw dylatacyjnych
na œcianach fundamentowych przedstawiaj¹ rys. 22, 23.

zewnêtrzna, uszczelniaj¹ca 

taœma dylatacyjna
uszczelnienie kitem
elastycznym

p³yta styropianowa 
lub styrodurowa

Voltex/Voltex DS

Rys. 23 - Instalacja maty w obrêbie przerwy dylatacyjnej œciany
               fundamentowej - widok z góry. 

p³yta styropianowa 
lub styrodurowa

uszczelnienie kitem
elastycznym

uszczelniaj¹ca taœma
dylatacyjna

Voltex/Voltex DS

Postêpowanie jest prawie identyczne jak w przypadku 
przejœæ przez izolacjê poziom¹. W Voltexie nale¿y wyci¹æ 
kszta³t przechodz¹cego przewodu, a po u³o¿eniu miejsce 
styku na ca³ym obwodzie rury zaprawiæ szpachl¹ bentonito-
w¹. Szpachla powinna siêgaæ na przewód i Voltex po oko³o 
4 cm (rys. 24). W celu zabezpieczenia tak wykonanego 
uszczelnienia zaleca siê u³o¿enia dodatkowej ³aty z maty 
o wymiarach 80 x 80 cm (wymiar dotyczy rur o œrednicy 
do 400 mm). W ³acie nale¿y wyci¹æ otwór odpowiadaj¹cy 
kszta³towi przechodz¹cego przewodu. W miejscach przeni-
kania p³yty przez grupê przewodów znajduj¹cych siê blisko 
siebie, wycinanie w Voltexie ka¿dego z nich mo¿e okazaæ siê 

Przed zainstalowaniem ostatnich pasm maty nale¿y wcze-
œniej wykonaæ na œcianie izolacjê przeciwwilgociow¹ wycho-
dz¹c¹ powy¿ej poziomu gruntu. Zak³ad Voltexu i tak wyko-
nanej izolacji powinien wynosiæ min. 10 cm. Instalacjê Vol-
texu na œcianie nale¿y zakoñczyæ na g³êbokoœci oko³o 20 cm 
poni¿ej powierzchni gruntu. W obrêbie zak³adu z izolacj¹ 
przeciwwilgociow¹ œcianê przeszpachlowaæ szpachl¹ bentoni-
tow¹ tworz¹c warstwê o gruboœci 5 mm. Nastêpnie zamoco-
waæ liniowo górn¹ krawêdŸ maty przy pomocy profilu 
metalowego, plastikowego lub drewnianego przybijanego 
co 30 - 40 cm. Górn¹ krawêdŸ Voltexu i listwê nale¿y 
ob³o¿yæ warstw¹ szpachli bentonitowej (rys. 26, 27).                                             

niepraktyczne. Korzystniej jest wówczas wyciêcie dopasowaæ 
do zewnêtrznego obrysu grupy, a przestrzeñ pomiêdzy prze-
wodami wype³niæ szpachl¹ bentonitow¹ o gruboœci warstwy 
co najmniej 2 cm (rys. 25). Nastêpnie ca³oœæ nale¿y 
wykoñczyæ grub¹ warstw¹ szpachli bentonitowej. W celu 
dodatkowego uszczelnienia zaleca siê obwiniêcie przewodów 
instalacyjnych taœm¹ Waterstop-RX.                                    .

Uszczelnienie przejœcia rury instalacyjnej przez œcianê 
fundamentow¹.

Voltex/Voltex DS

Waterstop RX 

uszczelnienie szpachl¹ bentonitow¹

dodatkowa ³ata z maty Voltex 

Uszczelnienie przejœcia grupy przewodów przez œcianê.

Przejœcia instalacyjne przez œciany. Zakoñczenie przy powierzchni gruntu.

Voltex/ Voltex DS

uszczelnienie szpachl¹ 
bentonitow¹

Waterstop RX (*)
3
0
cm

2
0
cm
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W niektórych przypadkach dopuszczalne jest zakoñczenie 
maty na poziomie lub powy¿ej powierzchni gruntu. 
Szczegó³y  obróbki zakoñczenia przedstawione s¹ na odpo-
wiednich rysunkach.                                                           
  

  .

Mata powinna byæ zasypywana partiami wraz z koñczeniem 
poszczególnych etapów robót. Zasypkê wykonywaæ war-
stwami 20-30 cm starannie je zagêszczaj¹c. Do wykonania 
zasypki mo¿na u¿yæ dowolnego gruntu zaaprobowanego 
przez nadzór, z nastêpuj¹cymi ograniczeniami.  U¿yty ma-
teria³ powinien mieæ ró¿ne uziarnienie i nie mo¿e zawieraæ 

gruzu, ostrych kamieni, korzeni itp.. Nie powinno siê u¿y-
waæ gruntu o du¿ej zawartoœci wapna. Maksymalna wielkoœæ 
ziarna 25 mm. W przypadku uszkodzenia maty w trakcie 
zasypywania miejsce uszkodzenia niezw³ocznie oczyœciæ 
i naprawiæ. Stosowanie mat Voltex / Voltex DS nie wymaga 
u¿ywania œcianek dociskowych, ani mat lub innych eleme-
ntów ochronnych.                                                                 .

S¹siednie pasma Voltexu uk³ada siê na zak³ad co najmniej 
10 cm i przytwierdza do obudowy gwoŸdziami lub ko³kami. 
Konieczne jest przybicie maty co najmniej na krawêdziach 
pionowych i górnych. Rozstaw elementów mocuj¹cych 
ok. 30 cm. Zak³ady w danym kierunku (poziome i piono-
we) powinny byæ wzajemnie poprzesuwane o co najmniej 
30 cm. Zak³ady powinny byæ wykonane tak, aby w trakcie 
betonowania nie dochodzi³o do ich rozchylenia.                                                                       
Voltex instalowany na powierzchniach pionowych powinien 
³¹czyæ siê na zak³ad z mat¹ wychodz¹c¹ spod p³yty. 
Szerokoœæ zak³adu wystêpuj¹cego na po³¹czeniu uk³adanej 
izolacji pionowej z naddatkami wypuszczonymi z izolacji 
poziomej musi byæ nie mniejsza ni¿ 10 cm.                          
W przypadkach, gdy ciœnienie hydrostatyczne przekracza 

.     

.

Zasypywanie konstrukcji.

Œciany murowane.

Je¿eli do murowania u¿ywano zaprawy wapiennej lub 
cementowo-wapiennej nale¿y j¹ usun¹æ na g³êbokoœci min. 
2 cm. Powsta³e bruzdy jak i ca³e powierzchnie wyrównaæ 
przy u¿yciu zaprawy cementowej. Dalsz¹ instalacjê przepro-
wadziæ wed³ug wskazówek zawartych w poprzednich 
akapitach.                                                                            .

3.2. Instalacja maty na sta³ych 
       obudowach wykopów.

Informacje ogólne.

Stosowanie opisanych w tym rozdziale technik konstruk-
cyjnych pozwala na wznoszenie obiektów o zewnêtrznych 
wymiarach niemal równych granicom dzia³ki budowlanej.
Voltex jest najefektyw niejszym sposobem izolowania 
przeciwwodnego budowli, gdy sta³e obudowy wykopów 
fundamentowych pe³ni¹ jednoczeœnie rolê deskowania kon-
strukcji. S¹ to œcianki berliñskie, œcianki z grodzic stalowych, 
œcianki szczelinowe, œcianki z pali wierconych itp.               
W poszczególnych przypadkach nale¿y zapoznaæ siê z od-
powiednimi punktami tego rozdzia³u, zawieraj¹cymi infor-
macje dotycz¹ce przygotowania pod³o¿a i szczegó³owych 
wskazówek instalacyjnych.                                                  
Podobnie jak na sta³ych obudowach wykopów matê insta-
luje siê wykonuj¹c izolacjê podziemnych czêœci budynków 
„plombowych”.                                                                   

.

.

 .

Ogólne zasady uk³adania na obudowach wykopów.

Rys. 26 - Szczegó³ zakoñczenia izolacji przy powierzchni gruntu. 
               Zakoñczenie maty mocowanej do œciany fundamentowej 
               poni¿ej poziomu i na poziomie gruntu.

Rys. 27 - Szczegó³y zakoñczenia izolacji przy powierzchni gruntu.
               Mata mocowana do szalunku i zabetonowana wraz ze 
               œcian¹ fundamentow¹ zakoñczona na poziomie gruntu. 

Voltex/VoltexDS

prêt przytrzymuj¹cy

Masa wype³niaj¹co - uszczelniaj¹ca

StrongSeal lub folia odporna na UV

StrongSeal lub folia odporna na UV

masa wype³niaj¹co - uszczelniaj¹ca
prêt przytrzymuj¹cy

listwa mocuj¹ca ~ szer. 5÷7cm

uszczelnienie ze szpachli 

Voltex/VoltexDS

Voltex/VoltexDS

bentonitowej

izolacja przeciwwilgociowa

2
0

cm

listwa mocuj¹ca

Zakoñczenie maty mocowanej do œciany fundamentowej 
poziomu gruntu.

poni¿ej 

Zakoñczenie maty mocowanej do œciany fundamentowej na poziomie gruntu.

wykoñczenie elewacji

1
0

c
m

m
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.
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15 m s³upa wody, nale¿y skonsultowaæ siê z dystrybutorem 
w sprawie szczegó³owych zaleceñ instalacyjnych.                  .

Rys. 28 - Szczegó³ uszczelnienia g³owicy œci¹gu kotwi¹cego.

Odleg³oœci miêdzy balami nie mog¹ byæ wiêksze ni¿ 2,5 cm. 
W przypadkach, gdy s¹ jednak szersze, powinny zostaæ 
wype³nione zapraw¹ cementow¹. Jeœli przez obudowê prze-
dostaje siê woda gruntowa, przed u³o¿eniem Voltexu desko-
wanie nale¿y przykryæ foli¹ polietylenow¹ gruboœci 0,15 mm 
lub zamontowaæ Voltex DS.                                                 .

Na powierzchniach o bardzo znacznych odstêpach bali 
(5-10 cm) nale¿y instalowaæ np. sklejkê lub polietylenowe 
maty drena¿owe (typ takiej maty powinien byæ zatwierdzo-
ny przez Producenta), a dopiero na nich dokonaæ monta¿u 
Voltexu. Mata drena¿owa powinna zostaæ trwale przymoco-
wana do deskowania za pomoc¹ gwoŸdzi. Zamiast mat 
drena¿owych mo¿na zainstalowaæ impregnowana p³ytê 
wiórow¹ lub wykonaæ poszycie z desek. Wg³êbienia wzd³u¿ 
krawêdzi pó³ek dŸwigarów dwuteowych i obudow¹ z bali 
nale¿y z³agodziæ, wype³niaj¹c je szpachl¹ bentonitow¹.                                                       
Na za³¹czonych rysunkach pokazano sposoby instalacji 
Voltexu przy ró¿nych po³o¿eniach deskowania wzglêdem 
pó³ek dŸwigarów dwuteowych (rys. 29, 30, 31, 32, 33, 34, 
35, 36, 37).                                                                          

. 

.

Rys. 29 - Instalacja Voltexu na sta³ej obudowie wykopu ze œcianki berliñskiej. 

Matê Voltex/ Voltex DS uk³adaæ ciemniejsz¹ stron¹ (tkanin¹) do instaluj¹cego.

poszycie drewniane

szpachla bentonitowa

szpachla bentonitowa

dŸwigar dwuteowy

dodatkowy pas Voltexu/ Voltexu DS wzd³u¿ pó³ki dŸwigara

Voltex/ Voltex DS

Dla przeprowadzenia przez izolacjê z Voltexu przenikaj¹cych 
j¹ przewodów instalacyjnych i g³owic œci¹gów kotwi¹cych, 
w Voltexie nale¿y dokonaæ stosownych wyciêæ. Po dok³a-
dnym dopasowaniu Voltexu, miejsce styku nale¿y zaszpa-
chlowaæ szpachl¹ bentonitow¹, wype³niaj¹c ca³kowicie wolne 
przestrzenie pomiêdzy przenikaj¹cym elementem a wyciêt¹ 
mat¹. W przypadku przejœcia zwartej grupy przewodów, 
wycinanie w Voltexie otworów na poszczególne przewody 
jest niew³aœciwe. W takim przypadku powinno siê raczej 
dokonaæ wyciêcia odpowiadaj¹cego zewnêtrznemu obrysowi 
tej baterii przewodów, a przestrzeñ miêdzy nimi pokryæ 
warstw¹ szpachli bentonitowej o gruboœci min. 2 cm siêga-
j¹c¹ na ka¿d¹ rurê. W celu dodatkowego uszczelnienia 
zaleca siê obwiniêcie przewodów instalacyjnych bentonitow¹ 
taœm¹ Waterstop-RX.                                                          .

W miejscu przejœæ g³owic œci¹gów kotwi¹cych matê nale¿y 
naci¹æ w kszta³cie litery „x”. Nastêpnie g³owice œci¹gów 
kotwi¹cych trzeba pokryæ warstw¹ szpachli bentonitowej 
o gruboœci nie mniejszej ni¿ 2 cm i siêgaj¹c¹ na Voltex 
co najmniej 5 cm (rys. 28).                                                  
Na zaszpachlowan¹ g³owicê œci¹gu nak³ada siê ³atê wyciêt¹ 
z osobnego kawa³ka Voltexu, której zak³ady z Voltexem 
zasadniczym nie powinny byæ mniejsze ni¿ 20 cm.  Zak³ady 
jak i wszelkie naciêcia dok³adnie zaszpachlowaæ.                  

.

 .

Uk³adanie Voltexu nale¿y zakoñczyæ przy powierzchni 
gruntu zgodnie z wytycznymi z p. 3.1..                     .

Œcianki berliñskie.

³ata z Voltexu/ Voltexu DS

taœma Waterstop RX 101

szpachla bentonitowa

Voltex/Voltex DS 
z wyciêciem na g³owicê œci¹gu

2
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Rys. 30 - 
               pó³ki dŸwigara i poszyciem drewnianym obudowy wykopu.  

Sfazowanie szpachl¹ ostrego uskoku pomiêdzy powierzchni¹

Rys. 33 - 
               - widok z góry. 

Bale obudowy na wewnêtrznych pó³kach dŸwigara - 

Rys. 34 - 
               -widok z góry.  

Bale obudowy od spodu wewnêtrznych pó³ek dŸwigara - 

Rys. 35 - 
               - widok z góry.  

Bale obudowy na zewnêtrznych pó³kach dŸwigara - 

Rys. 31 - Voltex uk³adany wprost na poszyciu z bali.

Rys. 32 - 
               nadmiernych przerw pomiêdzy balami obudowy.  

Drena¿owa, wyt³aczana mata PE u¿yta jako przykrycie

Voltex/ Voltex DS
szpachlabentonitowa

dŸwigar dwuteowy

poszycie drewniane

dŸwigar dwuteowy

poszycie drewniane Voltex/Voltex DS

Waterstop RX 101

uszczelnienie szpachl¹ 
bentonitow¹

dŸwigar dwuteowy

Voltex/Voltex DS

Waterstop RX 101

uszczelnienie szpachl¹ bentonitow¹

poszycie drewniane

Voltex/Voltex DS

Waterstop RX 101

poszycie drewniane

szpachla bentonitowa

taœma Waterstop RX 101

drena¿owa, wyt³aczana mata PE

poszycie drewniane

Voltex/ Voltex DS

>
2

,5
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Voltex/ Voltex DS

zaprawa cementowa

taœma Waterstop RX 101

poszycie drewniane
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Rys. 37 - Szczegó³ przejœcia przewodu przez œciankê berliñsk¹. Rys. 39 - Instalacja Voltexu na œciance z grodzic stalowych.

Rys. 38 - 
              - widok z góry. 

Szczegó³ uszczelnienia zamka grodzic stalowych - 

Po wykonaniu wykopu, w przypadku wystêpowania na 
ods³oniêtej powierzchni œcianki szczelinowej zag³êbieñ 
lub ostrych wystêpów przekraczaj¹cych 2 cm wystêpy takie 
trzeba skuæ równo z powierzchni¹ œcianki. Nastêpnie 
powierzchniê wyrównaæ zapraw¹ cementow¹. Voltex mo¿e 
byæ bez przeszkód uk³adany na rozleg³ych, ale wzglêdnie 
p³ytkich i ³agodnych wklês³oœciach powierzchni œcianki.                                                             
Na przygotowanym pod³o¿u Voltex instaluje siê wed³ug 
wytycznych z p. 3.1..                                                           .

BentoGrout

(jeœli trzeba)
grodzice stalowe

szpachla bentonitowa

Voltex/Voltex DS

taœma Waterstop RX 101

zaprawa cementowa

poszycie drewniane œciana ¿elbetowa

dodatkowa ³ata 
z maty Voltex 

uszczelnienie szpachl¹ 
bentonitow¹

Waterstop RX 

Voltex/Voltex DS

Wszystkie zamki grodzic i g³owice œci¹gów kotwi¹cych 
nale¿y ob³o¿yæ szpachl¹ bentonitow¹ (ok. 2 cm). Jeœli s¹cze-
nia wody przez zamki grodzic s¹ znaczne, w celu powstrzy-
mania przep³ywu wody zainiektowaæ grunt Bentogroutem 
(rys. 38).                                                                              
Voltex przyk³ada siê do powierzchni œcianki tak, jak uk³adaj¹ 
siê wklêœniêcia i wypuk³oœci i sukcesywnie mocuje siê do 
grodzic, stosuj¹c ko³ki wstrzeliwane z du¿ymi podk³adkami.                                                                 

 .

Wariant z poszyciem sklejki.                                           
Przy wyborze tego wariantu, do grzbietów grodzic moco-
wane jest deskowanie, które stanowiæ bêdzie pod³o¿e 
do uk³adania Voltexu. Nieszczelnoœci w wykonanym poszy-
ciu nale¿y wype³niæ zapraw¹ cementow¹ lub szpachl¹ 
bentonitow¹. Samo uk³adanie Voltexu w tym przypadku 
przebiega podobnie jak na œcianach zewnêtrznych opisanych 
w p.3.1. (rys. 39).                                                                 

 .

.

Voltex/ Voltex DS

Waterstop-RX 101

wypierany grunt

grodzice stalowe

II wariant:
wype³nienie piaskiem 
przestrzeni za sklejk¹

II wariant:
poszycie ze sklejki
mocowane 
do grzbietów grodzic

Matê Voltex/ Voltex DS uk³adaæ ciemniejsz¹ stron¹ (tkanin¹) do instaluj¹cego.

WARIANT II

WARIANT I

Rys. 36 -  
                dŸwigara - widok z góry. 

Za³amanie linii obudowy na zewnêtrznych pó³kach 

szpachla bentonitowa

poszycie drewniane
Voltex/Voltex DS

Waterstop RX 101

Œcianki z grodzic stalowych. Œcianki szczelinowe.

Œcianki z pali wierconych.

Z uwagi na znaczne nierównoœci powierzchni takiej obu-
dowy, pokrywa siê j¹ najczêœciej warstw¹ z betonu natrysko-
wego. Torkret,  jako pod³o¿e Voltexu, bywa równie¿ 
nak³adany bezpoœrednio na pionowe œciany wykopu, jeœli 
rodzaj gruntu na to pozwala (rys. 40, 41).                            .
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Rys. 40 -  Instalacja Voltexu na warstwie torkretu, na³o¿onego na pionowe œciany wykopu fundamentowego. 

Rys. 41 -  
                na œcianê skaln¹ wykopu - widok z góry. 

Szczegó³ izolacji na warstwie torkretu narzuconego 

Voltex / Voltex DS mo¿e byæ montowany do wewnê-
trznej powierzchni zewnêtrznego szalunku œciany funda-
mentowej i zabetonowany wraz z konstrukcj¹.                    
 

 .

W ka¿dym przypadku Voltex musi przylegaæ do pod³o¿a 
na ca³ej powierzchni: niedopuszczalne jest np. przymocowa-
nie go w miejscach wypuk³ych pod³o¿a i naci¹gniêcie nad 
wnêkami. Jak w innych przypadkach, tak i tu: im równiej 
przygotowane pod³o¿e, tym instalacja Voltexu bêdzie 
sprawniejsza i prostsza (rys. 42, 43).                                     .

1
0

c
m

10cm

Voltex/ Voltex DS

nierównoœci wype³nione szpachl¹
bentonitow¹

torkret

ska³a

szpachla bentonitowa

Voltex/Voltex DS
tkanin¹ do instaluj¹cego

taœma Waterstop RX 

Monta¿u maty dokonuje siê poprzez przybicie do szalu-
nku. Matê nale¿y montowaæ z naddatkami (wzd³u¿ dol-
nej i jednej z bocznych krawêdzi), s³u¿¹cymi do wyko-
nania zak³adów w celu uci¹glenia izolacji. Nastêpnie 
p³yta szalunkowa jest transportowana na miejsce mon-
ta¿u. W trakcie betonowania i wi¹zania betonu nastê-
puje zespolenie maty z konstrukcj¹. Po rozszalowaniu 
mata jest ju¿ zamontowana. Konieczny jest przegl¹d 
zak³adów. Aby zabezpieczyæ siê przed ich rozchylaniem 
luŸne pasy maty nale¿y przybiæ do konstrukcji, a miejsca 
przybicia zaszpachlowaæ szpachl¹ bentonitow¹. Otwory 
po elementach ³¹cz¹cych p³yty szalunkowe wype³niæ zgo-
dnie ze wskazówkami zawartymi w p. 3.1..  Otwory 
w macie przykryæ ³atami z Voltexu, mocowanymi po-
przez przybicie do konstrukcji. Je¿eli górna krawêdŸ 
maty pozosta³a luŸna nale¿y j¹ zamocowaæ i odpowiednio 
wykoñczyæ. Postêpowaæ zgodnie z wytycznymi z p.3.1..            . 

3.3.  Instalacja maty na szalunkach 
        œcian fundamentowych.

Informacje ogólne.

Instalacja.
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Rys. 42 - Instalacja Voltexu na œciance torkretowej powi¹zanej z palami wierconymi. 

Rys. 43 - 
               z góry. 

Instrukcja uk³adania na sta³ej obudowie z pali - widok 

1
0
cm

10cm

Voltex/ Voltex DS

nierównoœci wype³nione szpachl¹
bentonitow¹

Voltex/ Voltex DS
zaprawa cementowa

Do wykonywania izolacji stropów tuneli zaleca siê u¿ywanie 
Voltexu DS. Mata  zainstalowana na stropie tunelu jest 
kontynuacj¹ wczeœniej u³o¿onych pod fundamentem i na 
œcianach zewnêtrznych pasm. Voltex na stropie nale¿y uk³a-
daæ ciemniejsz¹ stron¹ (tkanin¹) do do³u, do powierzchni 
stropu. Voltex DS na stropie uk³ada siê foli¹ na zewn¹trz.   
W opisywanym zastosowaniu Voltex wymaga docisku    

 .

4. Tunele i stropodachy przykrywane 
    gruntem.

Informacje ogólne.

 
warstw¹ betonu o gruboœci 20 cm lub zagêszczonego gruntu 
o gruboœci 60 cm.                                                               
Instalacja  izolacji poziomej pod p³yt¹ i pionowej na œcianach 
zosta³a omówiona w p-tach. 2. i 3. niniejszego katalogu.                                                                                

 .

.  

Rys. 44 - Szczegó³ instalacji na stropie tunelu.

Instalacja.

Przed u³o¿eniem Voltexu nale¿y rozprowadziæ po ca³ej 
powierzchni stropu warstwê granulatu bentonitowego 
CETCO Waterstoppage o gruboœci co najmniej 3 mm. 
Nastêpnie bezzw³ocznie nale¿y przyst¹piæ do uk³adania 
izolacji (rys. 44).                                                                    .
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zagêszczona warstwa gruntu 60cm

Voltex/Voltex DS

warstwa bentonitu granulowanego
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taœma Waterstop RX 101
montowana za pomoc¹ 
siatki Revofix
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Uk³adanie Voltexu prowadzi siê od najni¿szego do najwy¿-
szego punktu, instaluj¹c go poprzecznie do spadku tak, 
aby otrzymaæ uk³ad dachówkowy kolejnych pasm. S¹siednie 
pasma nale¿y uk³adaæ na zak³ad min. 10 cm.                       
W przypadku instalacji Voltexu DS matê uk³ada siê po-
dobnie z t¹ ró¿nic¹, ¿e w obrêbie zak³adu odkleja siê foliê 
od maty. Zak³ad powinien mieæ postaæ folia-folia / mata-
-mata (warstwy od góry). Po konsultacji z Producentem
lub Dystrybutorem dopuszczalne jest wykonywanie 
zak³adów jak w przypadku maty bez folii (VOLTEX)
tzn. bez odklejania folii od maty.                                          
Zak³ady koñców pasm przesuwaæ wzajemnie o co najmniej 
30 cm.                                                                                 
Voltex w miejscach po³¹czeñ zaleca siê spi¹æ zszywkami. 
W ten sposób zapobiegnie siê mo¿liwoœci jego przemieszcza-
nia oraz zanieczyszczenia zak³adów w trakcie zasypywania. 
Do zszywania nale¿y wykorzystywaæ specjalny zszywacz 
zalecany przez producenta. Odleg³oœæ miêdzy zszywkami 
40-50 cm.                                                                           
Doszczelnienie przejœæ instalacyjnych przeprowadziæ zgodnie 
ze wskazówkami zawartymi w p. 2. (rys. 45).                       

.

.

.

.

.

Rys. 45 - Szczegó³ przejœcia przewodu instalacyjnego przez stro-
               podach przykrywany gruntem lub strop tunelu. 
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Na krawêdziach stropu Voltex nale¿y za³o¿yæ na wcze-
œniej zainstalowany na œcianach, tworz¹c z nim zak³ad 
co najmniej 30 cm.                                                             
Podczas zasypywania nie jest dopuszczalne poruszanie siê 
sprzêtu bezpoœrednio po macie. W przypadku wykonywania 
warstwy dociskaj¹cej z gruntu lub kruszywa nale¿y stosowaæ 
materia³ o ró¿nym, ci¹g³ym uziarnieniu i maksymalnej 
wielkoœci ziarna poni¿ej 25 mm. W celu zapewnienia odpo-
wiedniego docisku i ochrony, wymaga siê, aby gruboœæ 
warstwy gruntu wynosi³a co najmniej 60 cm. Warstwa 
dociskaj¹ca musi byæ odpowiednio zagêszczona.                  

 .

 .

5.  Informacje dodatkowe.

O niniejszym katalogu.

Informacje objête niniejszym opracowaniem przedstawiaj¹ 
zakres stosowania maty Voltex / Voltex DS w typowych 
sytuacjach. W innych przypadkach zalecane jest skonsulto-
wanie danego rozwi¹zania z Producentem lub jego autoryzo-
wanym przedstawicielem.                                                   
Zaznaczony na rysunkach (*) lub (**) chudy beton mo¿na 
zast¹piæ: stabilizowanym pod³o¿em gruntowym, zagêszczo-
nym gruntem lub warstw¹ zagêszczonego kruszywa.                        

 .

 .   

Czym jest bentonit CETCO?

Bentonit sodowy CETCO jest przetworzon¹ ska³¹ osadow¹, 
której g³ównym sk³adnikiem jest minera³ ilasty  montmory-
lonit sodowy. Minera³ ten jest pozyskiwany z miejsca natural-
nego wystêpowania, modyfikowany dla zwiêkszenia efekty-
wnoœci dzia³ania i przetwarzany do postaci szeregu materia-
³ów hydroizolacyjnych, Wysoka pojemnoœæ wymiany katio-
nowej tego minera³u oraz sodowy charakter kompleksu 
sorpcyjnego decyduje o jego unikalnych w³aœciwoœciach 
fizycznych, z których najwa¿niejsze to: wysoki stopieñ 
dyspersji (wysoko zawartoœæ frakcji <2  m), du¿e wartoœci
granicy p³ynnoœci, wskaŸnika plastyc znoœci, kohezj i, 
ch³onnoœci wody i pêcznienia, natomiast bardzo niskie 
wartoœci wspó³czynnika wodoprzepuszczalnoœci.                                                       
Pod wp³ywem wody suchy bentonit CETCO przeobra¿a 
siê w silnie pêczniej¹cy ¿el. Pêczniej¹c swobodnie mo¿e 
zwiêkszyæ swoj¹ objêtoœæ nawet 15-krotnie. Dla w³aœciwego 
funkcjonowa nia hydroizolacje bentonitowe  CETCO 
wymagaj¹ ograniczenia swobody pêcznienia przez dociœniêcie 
do izolowanej powierzchni.                                                   
Wysokie ciœnienie pêcznienia bentonitu Volclay powoduje 
samoczynne zasklepianie siê przebiæ izolacji, jeœli po zainsta-
lowaniu nast¹pi z jakiegoœ powodu jej uszkodzenie. 
Konsekwencj¹ silnego pêcznienia jest równie¿ zdolnoœæ 
do uszczelniania nieznacznych zarysowañ izolowanej 
konstrukcji betonowej, spowodowanych np. osiadaniem 
pod³o¿a, ruchami sejsmicznymi, czy skurczem betonu.
Zastosowany do produkcji materia³ów izolacyjnych Bentonit 
sodowy CETCO zapewnia izolowanej konstrukcji nieograni-
czon¹ w czasie os³onê przed dzia³aniem wody gruntowej.                                                            

 . 

.

 

Budowa VOLTEXU i wynikaj¹ce z niej cechy.

Voltex jest mat¹ sk³adaj¹c¹ siê z trzech elementów (geo-
w³óknina, geotkanina i warstwa zgranulowanego bentonitu) 
po³¹czonych w wyniku ig³owania . Dziêki zastosowanym 
materia³om i w wyniku u¿ytej technologii produkcji Voltex 
ma bardzo dobre parametry uszczelniaj¹ce i mechaniczne. 
Bentonit w wyniku silnego ig³owania jest tak œciœniêty 
miêdzy geosyntetykami, ¿e po zainstalowaniu maty nie do-
chodzi do jego swobodnego pêcznienia.                                .

min. 60cm 
zagêszczonego gruntu

szpachla bentonitowa

Voltex/ Voltex DS

3 mm bentonitu
granulowanego

stropodach/strop tunelu

min. 30cm

Waterstop RX 



Zastosowanie maty Voltex jest atrakcyjne pod wzglêdem 
ekonomicznym. Mimo kosztów samego materia³u na œrednim 
poziomie cena wykonanej przy jego u¿yciu izolacji jest niska. 
Wynika to g³ównie z niedu¿ych nak³adów robocizny, braku 
prac przygotowaw czych pod³o¿a, minimalnych kosztów 
materia³ów dodatkowych, braku przerw technologicznych 
w trakcie prac prostej technologii uk³adania oraz mo¿liwoœci 
dostawy materia³u w rolkach o znacznych wymiarach. 
W przypadku dokonywania wyceny mo¿na skorzystaæ 
z katalogu KNR 0-32 (dostêpnego tak¿e na stronie interne-
towej producenta) lub pomocy doradcy technicznego 
producenta. Korzystaj¹c z katalogu KNR nale¿y wiedzieæ, 
¿e normy zu¿ycia materia³u s¹ zale¿ne od wielkoœci 
stosowanych rolek.                                                               
W katalogu przyjêto sytuacjê najbardziej niekorzystn¹  
uwzglêdniaj¹c¹ u¿ycie rolek o wymiarach 1,15 x 5,00 m.     

 .

.
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Koszty izolacji.

Silnie zanieczyszczone wody gruntowe.

W nadmorskich rejonach przybrze¿nych, czy np. na tere-
nach zdegradowanych przez przemys³, wody gruntowe mog¹ 
zwieraæ wysokie stê¿enia soli lub innych zwi¹zków chemi-
cznych. Jeœli podejrzewa siê, ¿e wody gruntowe s¹ zanieczy-
szczone ponadnormatywnie kwasami czy zasadami, albo 
przewodnoœæ w³aœciwa elektrolitu przekracza 10.000  S/cm 
(np. wysokie stê¿enia soli), wodê pochodz¹c¹ z wyrobiska 
nale¿y poddaæ badaniu. W celu wykonania testów spraw-
dzaj¹cych próbki wody gruntowej nale¿y dostarczyæ do dy-
strybutora Voltexu w czystym, niet³uk¹cym pojemniku. 
Po przeprowadzeniu badañ sporz¹dzany jest raport okreœla-
j¹cy stopieñ zanieczyszczenia wody gruntowej i jej wp³yw 
na w³aœciwoœci standardowego Voltexu oraz ewentualne, 
specjalne zalecenia instalacyjne (np. dobór odpowiedniej 
odmiany maty). Nale¿y jednak zaznaczyæ, ¿e w wyniku 
modyfikacji odpowiednimi polimerami, stosowanego 
do produkcji Voltexu bentonitu, mata jest w znacznej mierze 
odporna na oddzia³ywanie œrodowisk agresywnych.               .

Dlatego te¿ nawodniona mata, le¿¹ca n  w wykopie tylko 
nieznacznie zwiêkszy swoj¹ gruboœæ. Poza tym, w przypadku 
uszkodzenia maty w trakcie robót lub ju¿ po ich zakoñcze-
niu, w wyniku mo¿liwoœci dalszego pêcznienia bentonitu 
dochodzi do samozasklepiania siê i doszczelniania uszkodzo-
nych miejsc. Inn¹ cech¹ wynikaj¹c¹ z zastosowanej 
technologii i materia³ów jest brak przemieszczania siê 
bentonitu wewn¹trz maty. Bentonit nie jest tak¿e z niej 
wyp³ukiwany. Wymiernym efektem opisanych powy¿ej 
w³aœciwoœci jest mo¿liwoœæ stosowania maty bez wzglêdu 
na warunki atmosferyczne. Dziêki zastosowaniu geosyntety-
ków materia³ ma wysok¹ wytrzyma³oœæ na zerwanie oraz 
mo¿liwoœci znacznych odkszta³ceñ.                                       .
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