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Swelltite jest kompozytow¹ membran¹ hydroizolacyjn¹.
Sk³ada siê z warstwy bentonitu sodowego CETCO, która
z jednej strony jest os³oniêta silikonow¹ pow³ok¹ separacyj-
n¹, a z drugiej zespolona z bia³¹ geomembran¹ polimerow¹
(HDPE) (rys.1). Przez swoj¹ budowê charakteryzuje siê pod-
wójnym dzia³aniem, ³¹czy w sobie wytrzyma³oœæ i odpornoœæ
mechaniczn¹ geomembrany HDPE z aktywnym dzia³aniem
uszczelniaj¹cym bentonitu CETCO. Elastyczna i wytrzyma³a
folia dzia³a zarówno jako bariera przeciwwodna, jak i os³ona
sk³adnika bentonitowego przes³ony przed niekorzystnymi
wp³ywami atmosferycznymi i przed mo¿liwymi uszkodze-
niami w trakcie wykonywania robót budowlanych. Bentonit
CETCO w stanie luŸnym na skutek hydratacji mo¿e
zwiêkszyæ swoj¹ objêtoœæ nawet ponad szesnastokrotnie.
W warunkach ograniczaj¹cych jego swobodê pêcznienia
(np. po odpowiednim obci¹¿eniu maty) z bentonitu tworzy
siê zwarta, nieprzepuszczalna przepona ¿elowa. W wyniku
ekspansji uwodnionego bentonitu w jego otoczeniu mog¹
ulegaæ uszczelnieniu niewielkie zarysowania betonu spowo-
dowane np. osiadaniem pod³o¿a gruntowego, skurczem
betonu, czy aktywnoœci¹ sejsmiczn¹. W wyniku pêcznienia
bentonitu doszczelnieniu ulegaj¹ tak¿e zak³ady. Dodatko-
wym efektem jest samodoszczelnienie przez pêczniej¹cy
bentonit uszkodzeñ maty. Tym samym Swelltite jest zalicza-
ny do grupy aktywnych materia³ów hydroizolacyjnych.

1. Informacje ogólne.

Opis produktu.

Izolowanie przed dzia³aniem wody pionowych i pozio-
mych podziemnych elementów konstrukcji.
Hydroizolacje fundamentowych œcian murowanych.
Izolowanie przed dzia³aniem wody stropodachów
(w tym elementów tarasów, dziedziñców, gara¿y pod-
ziemnych, boisk sportowych).
Izolowanie tuneli wykonywanych w wykopie otwartym.

Zastosowania:

Swelltite ma w³aœciwoœci samouszczelniaj¹ce.
Swelltite ³¹czy niezawodnoœæ· dzia³ania bentonitu i folii.
W wyniku ekspansji uwodnionego bentonitu w jego
otoczeniu mog¹ ulegaæ uszczelnieniu niewielkie zaryso-
wania betonu spowodowane np. osiadaniem pod³o¿a
gruntowego, skurczem betonu, czy aktywnoœci¹
sejsmiczn¹.
Swelltite ma nieograniczon¹ w czasie skutecznoœæ.
Mo¿liwoœæ· pope³nienia b³êdów wykonawczych jest
ograniczona do minimum.
£atwa i szybka instalacja.

Zalety:

Rys. 1 - Rysunek pogl¹dowy membrany Swelltite.

membrana HDPE

warstwa bentonitowa

pow³oka separacyjna

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  i uzupe³niaj¹ce.

M-2000 - uszczelniaj¹ca masa, stosowana do obróbki detali
przy wykonywaniu izolacji ze Swelltitu: stosowana wokó³
przenikaj¹cych izolacjê rur, wpustów odwadniaj¹cych oraz

A 2000 WB - niepalny, dyspersyjny klej lateksowy, koloru
szarego. Wydajnoœæ kleju przy instalacji Swelltite:

0,15-0,20 l/m . Mo¿e byæ stosowany na powierzchnie
wilgotne i œwie¿y beton, ale nie mo¿na go nak³adaæ na po-
wierzchnie pokryte wod¹ (opakowanie 3,8 l lub 18,9 l ).
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Seamtape - samoprzylepna taœma z folii, przeznaczona do
ochronnego os³aniania zak³adów po³¹czeniowych Swelltitu.
Seamtape dostarczany jest w zwojach o szerokoœci 5cm.

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 i Swelltitu przy poziomie gruntu.
Mo¿e wystêpowaæ tak¿e jako niezale¿na izolacja przeciwwil-
gociowa. 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.

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

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

Instalacja.

w naro¿ach wywiniêæ izolacji z poziomu do pionu. Jest to
jednosk³adnikowy elastomer tê¿ej¹cy pod wp³ywem wilgoci
atmosferycznej.

Przed u³o¿eniem membrany nale¿y odpowiednio przygoto-
waæ pod³o¿e oraz obrobiæ wszystkie przenikaj¹ce izolacjê
przewody, wpusty kanalizacyjne i miejsca wywiniêæ izolacji
z poziomu do pionu.



Przed instalacj¹ membrany Swelltite, nale¿y usun¹æ z niej
silikonow¹ pow³okê ochronn¹. Membranê uk³ada siê ods³o-
niêt¹ warstw¹ bentonitu w stronê izolowanej konstrukcji
(bia³¹ foli¹ HDPE od strony instaluj¹cego). Kolejne pasma
Swelltitu uk³ada siê na zak³ad o szerokoœci min. 5 cm, roz-
poczynaj¹c od najni¿szego. Zak³ady koñców poszczególnych
pasm powinny byæ przesuniête w stosunku do siebie o co
najmniej 30 cm. W przypadku uk³adania Swelltitu na œcia-
nach pionowych, instalacjê nale¿y rozpocz¹æ od do³u œciany
tak, aby dolna krawêdŸ pasma siêga³a na odsadzkê funda-
mentu minimum 15 cm. W przypadku izolowania œcian
betonowych Swelltite mo¿e byæ klejony do konstrukcji
przy u¿yciu kleju A 2000 WB lub przybijany gwoŸdziami
z szerokim ³bem.
Zakoñczenie izolacji przy powierzchni terenu polega na przy-
mocowaniu do konstrukcji jej górnej krawêdzi sztywn¹
listw¹ oraz obrobienie mas¹ M-2000. W przypadku izolowa-
nia œcian murowanych Swelltite instaluje siê za pomoc¹ kleju
A 2000 WB, gdzie najni¿sze pasmo membrany powinno byæ
uk³adane poziomo, natomiast kolejne mog¹ byæ instalowane
zarówno poziomo jak i pionowo. W przypadku izolacji mu-
rowanych œcian fundamentowych krawêdzie zak³adów po³¹-
czeniowych powinny byæ dodatkowo os³oniête paskami
Seamtape. Swelltite dla w³aœciwego dzia³ania wymaga odpo-
wiedniego docisku. W przypadku izolacji stropów, nale¿y
zapewniæ docisk warstw¹ betonu o gruboœci minimum
7,5 cm lub obci¹¿enie nawierzchni¹ o ca³kowitej masie oko³o

100 kg/m . Swelltite zastosowany na œcianach fundamento-
wych obsypuje siê gruntem. Zarówno w przypadku izolacji
pionowych, jak i poziomych nie jest konieczne wykonywanie
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warstwy ochronnej.
Szczegó³owe rozwi¹zania zawiera katalog CETCO POLAND.
W przypadku sytuacji nietypowych nale¿y skontaktowaæ siê
z producentem, firm¹ CETCO POLAND lub Dystrybutorem.

Pod³o¿a betonowe przed na³o¿eniem masy A-2000 WB
powinny dojrzewaæ w odpowiednich warunkach
wilgotnoœciowych przez 5-7 dni od ich wykonania.
Swelltite nie mo¿e byæ uk³adany na pod³o¿ach pokrytych
wod¹.
Wykonywanie izolacji ze Swelltitu powinno siê odbywaæ
w okresach bezdeszczowych.
Dla w³aœciwego dzia³ania Swelltite wymaga siê zastoso-
wania odpowiedniego docisku (przez zagêszczony grunt
wype³niaj¹cy wykop fundamentowy lub warstwy
pokrywaj¹ce izolowany strop).
Swelltite nie jest przeznaczony do uszczelniania z³¹czy
kompensacyjnych (dylatacji).
W izolacjach nara¿onych na parcie hydrostatyczne wody
membrana pionowa powinna w sposób ci¹g³y ³¹czyæ siê
z izolacj¹ poziom¹ p³yty.
Po zainstalowaniu membrana nie powinna pozostawaæ
ods³oniêta przez d³u¿szy czas.
Badanie szczelnoœci izolacji ze Swelltitu nie jest ani
uzasadnione ani konieczne. Gdyby jednak by³o dyspono-
wane w dokumentacji projektowej, wówczas wszystkie
po³¹czenia pasm i ods³oniête krawêdzie membrany
nale¿y zabezpieczyæ paskami Seamtape.

Uwagi:

Postaæ handlowa.

Swelltite dostarczany jest w rolkach o wymiarach

1,02 m x 11,5 m (11,73 m ). Gruboœæ 2,3 mm.
2

Magazynowanie.

Swelltite powinien byæ przechowywany w miejscu suchym,
w warunkach zabezpieczaj¹cych je przed dzia³aniem s³oñca
i opadów atmosferycznych. Palet nie powinno siê uk³adaæ
piêtrowo.

Aprobaty techniczne.

Aprobata Techniczna ITB Nr AT-15 -5541/2002

BHP.

Produkt nie podlega klasyfikacji jako niebezpieczny. Zasady
bezpieczeñstwa okreœlone w karcie charakterystyki wyrobu -
- dostêpna na www.cetco.pl.
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Swelltite jest przewidywany g³ównie do wykonywania
hydroizolacji stropodachów (w tym elementów tarasów,
dziedziñców, gara¿y podziemnych, boisk sportowych),
rys. 5.1, 5.2, 5.3, 5.4. S³u¿y tak¿e do wykonywania izolacji
stropów tuneli wykonywanych w wykopie otwartym.
Mo¿e byæ u¿ywany do wykonywania izolacji poziomych
pod p³ytami fundamentowymi oraz pod posadzkami. Mini-
malna gruboœæ dociskaj¹cej warstwy betonowej powinna
wynosiæ 7,5 cm. W przypadku docisku warstwami kombi-
nowanymi (np. izolacja termiczna + w³óknina + grunt)

³¹czne obci¹¿enie powinno byæ nie mniejsze ni¿ 100 kg/m .
Swelltite stanowi izolacjê przeciwwodn¹. Mo¿e tak¿e byæ
stosowany jako zabezpieczenie przeciwwilgociowe. Swelltite
jest wykorzystywany przy wznoszeniu nowych budowli
oraz w robotach remontowych.
Kolejnoœæ wykonywania prac jest nastêpuj¹ca. Przed u³o¿e-
niem Swelltitu nale¿y we w³aœciwy sposób przygotowaæ
pod³o¿e. Z pewnym wyprzedzeniem wykonuje siê izolacjê
takich elementów, jak: naro¿niki, studzienki, wpusty,
kominy czy przewody wentylacyjne (rys. 2). Prace takie
wykonuje siê przy u¿yciu masy M-2000 lub szpachli bento-
nitowej. Nastêpnie wykonywana jest izolacja zasadnicza
z maty. Materia³ uk³adany jest na zak³ad. W niektórych
przypadkach stosuje siê dodatkowo naklejanie na zak³adach
taœm uszczelniaj¹cych. Izolacja powinna byæ wykonana tak,
aby wraz z materia³em do wykonywania obróbek stanowi³a
ci¹g³¹ izolacjê.
W trakcie prac nale¿y zwróciæ uwagê na zachowanie ¿¹danej
wielkoœæ zak³adu przy przejœciach w obrêbie dylatacji i uci¹-
glaniu izolacji poziomej z pionow¹ (rys. 3). Swelltite inst-
aluje siê warstw¹ bentonitu od strony izolowanego elementu
(np. w przypadku tarasu foli¹ do góry).
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2. Izolacje poziome.

Informacje ogólne.

Rys. 2 - Szczegó³ uszczelnienia wpustu pod³ogowego
lub dachowego.

Betonowe powierzchnie izolowanej konstrukcji powinny byæ
czyste, mocne, równe, bez rys, raków i wystêpów.
W przypadku g³êbokich raków niezbêdne jest zatarcie tego
typu nierównoœci zapraw¹ cementow¹ lub wype³nienie mas¹
M-2000 czy szpachl¹ bentonitow¹ Bentoseal. Pod³o¿a beto-
nowe przed na³o¿eniem masy M-2000 powinny dojrzewaæ
w odpowiednich warunkach wilgotnoœciowych przez 5-7 dni
od wykonania. Je¿eli dokumentacja techniczna przewiduje
spadki, powinny one byæ zawsze wyrobione w pod³o¿u pod
izolacj¹. Wszystkie za³amania pod³o¿a, naro¿a, krawêdzie
itp. nale¿y zaokr¹gliæ promieniem nie mniejszym ni¿ 2 cm.
W naro¿ach wewnêtrznych wykonuje siê fasetê z masy
M-2000 2x2 cm.

Przygotowanie pod³o¿a.

p³yta styropianowa lub styrodurowa

warstwa drena¿owa z keramzytu
geow³óknina ochronna
membrana Swelltite (foli¹ do góry)
M - 2000

geow³óknina separacyjna
humus

p³yta stropowa
uszczelnienie kitem elastycznym

uszczelniaj¹ca taœma dylatacyjna

Rys. 3 - Szczegó³ izolacji na szczelinie dylatacyjnej stropu
prefabrykowanego.

Rys. 4 - Izolacja w obrêbie przerw w betonowaniu i rozwartych rys.
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Rys. 5.3 - Izolacja “zielonego dachu”.

Rys. 5.4 - Izolacja tarasu - nawierzchnia z p³yt chodnikowych.

Przed instalacj¹ nale¿y ze spodu membrany koniecznie
usun¹æ pow³okê separacyjn¹. Swelltite uk³ada siê ods³oniêt¹
warstw¹ bentonitow¹ od strony konstrukcji (foli¹ od strony
instalatora), rozpoczynaj¹c od najni¿szego poziomu pod³o¿a.
Kierunek zak³adów powinien byæ zgodny z kierunkiem
spadków pod³o¿a. Poszczególne pasma membrany ³¹czy siê
na zak³ad o szerokoœci nie mniejszej ni¿ 5 cm. Zak³ady
koñców poszczególnych rolek powinny byæ w stosunku
do siebie przesuniête o co najmniej 30 cm. W trakcie
instalacji nale¿y zwróciæ uwagê na dociœniêcie zak³adów.
Przy skomplikowanych kszta³tach pod³o¿a, w trakcie insta-
lacji, nale¿y membranê dopasowaæ do pod³o¿a, przycinaj¹c j¹
na odpowiednie odcinki oraz dopasowuj¹c dok³adnie
do kszta³tu przenikaj¹cych elementów. Powinna zachodziæ
na wczeœniej wykonane z masy M-2000 obróbki detali.
Po zainstalowaniu wykonuje siê zamkniêcie krawêdzi
membrany przez pokrycie warstw¹ M-2000 o gruboœci
oko³o 2 mm (rys. 6). W przypadku specjalnego wymagania
lub przewidywanych niesprzyjaj¹cych warunków pogodo-
wych, wszystkie po³¹czenia membran nale¿y zabezpieczyæ
paskami Seamtape (rys. 7).
Jeœli izolowany strop jest wykonany z elementów prefabry-
kowanych lub w przypadkach innych, ni¿ omówiano
w niniejszym opracowaniu, nale¿y porozumieæ siê z CETCO.

Uk³adanie.

Rys. 6 - Izolacja stropu.

M-2000 wyprowadzone na œcianê, min. gr. 1,5mm
Swelltite (foli¹ do góry)
obrobienie zamykaj¹ce masê M-2000

strop

mata drena¿owa z wyt³aczanego PE
posadzka

uszczelnienie

Waterstop RX

Rys. 5.1 - Izolacja tarasu z nawierzchni¹ z kostki brukowej.

Rys. 5.2 - Izolacja tarasu - nawierzchnia z p³ytek ceramicznych.

piasek lub zaprawa
mata drena¿owa z wyt³aczanego PE
izolacja Swelltite
strop

kostka nawierzchniowa

wylewka cementowa gr. min.6,5cm
izolacja termiczna z p³yt styrodurowych
izolacja Swelltite
p³yta stropowa

p³ytki ceramiczne na zaprawie klej¹cej ~ 1cm

warstwa drena¿owa z keramzytu
geow³óknina ochronna
izolacja Swelltite
p³yta stropowa

geow³óknina separacyjna
humus

warstwa drena¿owa (¿wir, keramzyt)
geow³óknina ochronna
izolacja Swelltite
p³yta stropowa

geow³óknina separacyjna
podsypka piaskowa 4cm
nawierzchnia z p³yt chodnikowych
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Przy u¿yciu masy M-2000 nale¿y w naro¿u wykonaæ wype³-
nienie trójk¹tne o wysokoœci 2 cm, przed³u¿aj¹c je po 15 cm
na obie powierzchnie naro¿ne, warstw¹ o gruboœci oko³o
2 mm. Po stê¿eniu masy i póŸniejszym u³o¿eniu Swelltitu,
krawêdŸ membrany pokrywa siê zamykaj¹c¹ warstw¹
M-2000 o gruboœci 2 mm (rys. 9).

Wykonanie obróbki naro¿nika tarasu lub stropodachu.

Rys. 8 - Szczegó³ uszczelnienia przejœcia ruroci¹gu.

uszczelnienie

rura instalacyjna

M-2000

Swelltite

M-2000

strop

posadzka

Waterstop RX

Rys. 9 - Szczegó³ wykonania obróbki naro¿nika wewnêtrznego
t  a  r  a  s  u  .

W celu usuniêcia uszkodzeñ membrany Swelltite, powsta-
³ych w czasie uk³adania, robót zbrojarskich, betoniarskich,
itp (np. rozdaræ, naciêæ maty w naro¿nikach) nale¿y wykonaæ
nastêpuj¹ce czynnoœci. Miejsca uszkodzenia oczyœciæ i nakleiæ
w nich ³aty z membrany Swelltite. Wymiar ³aty powinien
byæ taki, aby przechodzi³a ona poza miejsce uszkodzenia
co najmniej 20 cm w ka¿dym kierunku. £ata powinna byæ
mocno dociœniêta. Na krawêdziach ³at powinna byæ naklejona
taœma Seamtape. Niewielkie uszkodzenia mo¿na naprawiæ
poprzez zaszpachlowanie ich mas¹ M-2000.

Usuwanie uszkodzeñ membrany.

Rys. 7 - Po³¹czenie na zak³ad pasm Swelltite.

Obróbka detali.

Przed po³o¿eniem membrany nale¿y przygotowaæ pod³o¿e
oraz obrobiæ wszystkie przenikaj¹ce izolacjê przewody,
wpusty kanalizacyjne i miejsca wywiniêæ izolacji z poziomu
do pionu. Elementy instalacji lub wpustów powinny byæ
przed betonowaniem owiniête taœm¹ Waterstop-RX.

Swelltite (foli¹ do góry)

strop

posadzka

min. 5cm

taœma Seamtape

(jeœli wymagana)

Waterstop RX

Uszczelnienie

obróbka blacharska*
lub inna os³ona
tego typu

M-2000

Swelltite

M-2000

strop

nawierzchnia

Wpusty œciekowe.
Na ko³nierz przy³¹czeniowy wpustu nanieœæ warstwê masy
M-2000 o gruboœci oko³o 2 mm, siêgaj¹c¹ w g³¹b jego
wewnêtrznego przewê¿enia. Warstwa -2000 powinna
rozci¹gaæ siê co najmniej 15 cm wokó³ wpustu. Czynnoœci
te, ze wzglêdu na czas tê¿enia masy M-2000, nale¿y
wykonaæ co najmniej 12 godzin przed zasadnicz¹ instalacj¹
Swelltitu. Po u³o¿eniu membrany wokó³ wpustu, jej krawêdŸ
pokrywa siê zamykaj¹c¹ warstw¹ M-2000 o gruboœci
1,5 mm.

Przejœcia ruroci¹gów i innych elementów instalacyjnych.
Styk pod³o¿a izolacji i przechodz¹cego ruroci¹gu nale¿y
zaszpachlowaæ mas¹ -2000, wykonuj¹c fasetê o promieniu
2 cm. Równoczeœnie masa -2000 powinna byæ u³o¿ona
w warstwie o gruboœci 2 mm na pod³o¿u pod izolacj¹ wokó³
ruroci¹gu (na szerokoœci 15 cm). Po u³o¿eniu w tym miejscu
membrany, zachodz¹cej na M-2000 co najmniej 5 cm,
jej krawêdŸ nale¿y zamkn¹æ 1,5 mm warstw¹ masy M-2000
(rys. 8).
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Prace takie wykonuje siê przy u¿yciu masy M-2000 lub
szpachli bentonitowej. Nastêpnie wykonywana jest izolacja
zasadnicza z membrany. Materia³ uk³adany jest na zak³ad.
Monta¿ mo¿e odbywaæ siê na dwa sposoby. Membrana mo¿e
byæ klejona do pod³o¿a przy u¿yciu kleju A 2000 WB
lub przybijana gwoŸdziami.
W niektórych przypadkach stosuje siê naklejanie na zak³a-
dach taœm uszczelniaj¹cych.
Izolacja powinna byæ wykonana tak, aby wraz z materia³em
do wykonywania obróbek stanowi³a ci¹g³¹ izolacjê.
W trakcie prac nale¿y zwróciæ uwagê na zachowanie ¿¹danej
wielkoœæ zak³adu w obrêbie dylatacji i miejsc uci¹glenia
izolacji poziomej z pionow¹ (rys. 11).

Rys. 10 - Przejœcie izolacji poziomej wykonanej z Voltexu na œcianê
pionow¹ zaizolowan¹ mat¹ Swelltite.
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Przygotowanie pod³o¿a.

Betonowe powierzchnie izolowanej konstrukcji powinny
byæ czyste, mocne, równe, bez rys, raków i wystêpów.
W przypadku g³êbokich raków niezbêdne jest zatarcie tego
typu nierównoœci zapraw¹ cementow¹ lub wype³nienie
mas¹ M-2000 czy Bentosealem. Otwory po œci¹gach desko-
wañ nale¿y wype³niæ bezskurczow¹ zapraw¹ cementow¹.
Pod³o¿a betonowe przed na³o¿eniem masy M-2000 powinny
dojrzewaæ w odpowiednich warunkach wilgotnoœciowych
przez 5-7 dni od wykonania. Wszystkie za³amania pod³o¿a,
naro¿a, krawêdzie itp. nale¿y zaokr¹gliæ promieniem
nie mniejszym ni¿ 2 cm. W naro¿ach wewnêtrznych wyko-
nuje siê fasetê z masy M-2000 2x2 cm.

Izolacje œcian betonowych.

Przed rozpoczêciem uk³adania membrany nale¿y przygoto-
waæ pod³o¿e zgodnie z wczeœniej podanymi wymaganiami
oraz obrobiæ wszystkie przenikaj¹ce izolacjê przewody, naro¿a
i za³amania powierzchni (rys. 12).
Naro¿niki pionowe, wewnêtrzne nale¿y z³agodziæ przez wy-
konanie ci¹g³ego, trójk¹tnego wype³nienia z Bentosealu
lub masy M-2000, o wymiarach 2x2 cm.
Podobnie na odsadzce p³yty lub ³awy fundamentowej,
miejsce styku ze œcian¹ pokrywa siê Bentosealem lub mas¹
M-2000, w postaci ci¹g³ego pasa o przekroju 2x2 cm.

Swelltite przewidziano tak¿e do wykonywania hydroizolacji
pionowych powierzchni podziemnych czêœci budowli
(betonowe i murowane œciany fundamentowe).
Swelltite stanowi izolacjê przeciwwodn¹. Mo¿e byæ te¿ Sto-
sowany jako zabezpieczenie przeciwwilgociowe. Swelltite jest
wykorzystywany przy wznoszeniu nowych budowli oraz
w robotach remontowych.
W celu pe³nego przeciwwodnego zabezpieczenia podziem-
nych czêœci budowli izolacjê pionow¹ nale¿y po³¹czyæ z izola-
cj¹ poziom¹. Izolacja pozioma mo¿e byæ wykonana
ze Swelltitu lub Voltexu (rys. 10).
Kolejnoœæ wykonywania prac jest nastêpuj¹ca. Przed u³o¿e-
niem Swelltitu nale¿y we w³aœciwy sposób przygotowaæ
pod³o¿e. Z pewnym wyprzedzeniem wykonuje siê izolacjê
takich elementów, jak naro¿niki lub przejœcia instalacyjne.

3. Izolacje pionowe.

Informacje ogólne.

Rys. 11 - Po³¹czenie izolacji stropodachu z izolacj¹ pionow¹
gara¿u podziemnego.

Waterstop RX

min. 15cm

Swelltite

Swelltite

stropodach

Swelltite instaluje siê warstw¹ bentonitu od strony izolowa-
nego elementu (np. w przypadku œcian fundamentowych
foli¹ od strony gruntu).



36

Rys. 12 - Wykoñczenie naro¿nika zewnêtrznego.

Rys. 14 - Izolacja betonowej œciany fundamentowej.

Pod³o¿e pokrywa siê klejem A 2000 WB, nak³adaj¹c go przy
pomocy pêdzla lub wa³ka cienk¹, równ¹ warstw¹, w iloœci

0,15-0,20 litra/m pod³o¿a. Zanim przyst¹pi siê do przy-
klejania membrany nale¿y poczekaæ, a¿ klej przeschnie,
tj. zmieni kolor z szarego na czarny. Klej nie powinien byæ
nak³adany na mokre pod³o¿e. Przed zwi¹zaniem powinien
byæ zabezpieczony przed opadem. Ze spodu membrany
koniecznie nale¿y usun¹æ silikonowan¹ pow³okê separacyjn¹.
Swelltite uk³ada siê rozpoczynaj¹c od do³u œciany tak, aby
dolna krawêdŸ pasma siêga³a na odsadzkê fundamentu
co najmniej 15 cm. Uk³adaj¹c membranê nale¿y starannie
wykonaæ po³¹czenie izolacji poziomej, wychodz¹cej spod
p³yty fundamentowej, z izolacja pionow¹ (rys. 13). Po³¹cze-
nie izolacji wykonuje siê na zak³ad min. 5 cm. W miejscu
zak³adu zaleca siê przybicie obu izolacji do pod³o¿a, ko³kami
lub gwoŸdziami z szerokimi ³bami co 30-40 cm. Membrana
Swelltite powinna przylegaæ warstw¹ bentonitow¹ do pokry-
tej klejem powierzchni (foli¹ w stronê uk³adaj¹cego). Przy
izolowaniu powierzchni pionowych pasma Swelltitu mo¿na
uk³adaæ zarówno poziomo, jak i pionowo. Poszczególne
pasma membrany nale¿y ³¹czyæ na zak³ady szerokoœci
co najmniej 5 cm, a zak³ady koñców rolek powinny mijaæ siê

2

Monta¿ przy u¿yciu kleju A 2000 WB.

wzajemnie o min. 30 cm.
Kszta³t membrany nale¿y przy u¿yciu ostrego no¿a dostoso-
waæ do kszta³tu pod³o¿a, szczególnie starannie dopasowuj¹c
j¹ w miejscach przejœæ elementów instalacyjnych. Po³¹czenie
izolacji ze Swelltitu z elementem instalacyjnym nale¿y odpo-
wiednio uszczelniæ. Membrana nie powinna pozostawaæ
ods³oniêta przez d³u¿szy czas. Izolacje pionowe œcian funda-
mentowych nie wymagaj¹ dodatkowego zabezpieczenia,
z tym ¿e przy zasypywaniu wykopów nale¿y wype³niæ je
suchym, sypkim gruntem, ostro¿nie ubijaj¹c go warstwami,
tak aby nie uszkodziæ izolacji (rys. 14).
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(foli¹ do uk³adaj¹cego)
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powierzchnia stropu

ETAP 1.
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powinna dok³adnie przylegaæ
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z krawêdzi¹ œcian.

strop
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Swelltite - pionowo
(foli¹ do uk³adaj¹cego)

ETAP 2.

Z pasma Swelltite uk³adanej
poziomo nale¿y wypuœciæ
poza obrys powierzchni
stropu zak³ady min. 15cm
i po zagiêciu i za³o¿eniu
na izolacjê pionow¹,
przymocowaæ je do œciany.

min. 15cm
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ze Swelltitu

15c
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Rys. 13 - Przejœcie izolacji poziomej z Voltexu na œcianê pionow¹,
zaizolowan¹ membran¹ Swelltite - p³yta fundamentowa z odsadzk¹.
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Ze spodu membrany nale¿y koniecznie usun¹æ silikonowan¹
pow³okê separacyjn¹, a nastêpnie przymocowaæ wszystkie
krawêdzie membrany gwoŸdziami z szerokim ³bem,
w rozstawie co 60 cm lub gêœciej - wed³ug potrzeb.
Poszczególne pasma membrany nale¿y ³¹czyæ na zak³ady
szerokoœci co najmniej 5 cm, a zak³ady koñców rolek
powinny byæ wzajemnie poprzesuwane o min. 30 cm.

Monta¿ przy u¿yciu gwoŸdzi.

Zalecane jest, aby otwory i nierównoœci pustaków i cegie³,
stykaj¹ce siê z izolacj¹ by³y wype³nione zaprawa cementow¹
lub betonem. Przed u³o¿eniem membrany wszystkie spoiny
w murze powinno siê wype³niæ i wyrównaæ z licem muru.
Zgodnie z wymaganiami podanymi we wczeœniejszych
akapitach nale¿y obrobiæ wszystkie pionowe naro¿a wewnêt-
rzne, przewody i po³¹czenia muru z fundamentem.
Rozpoczynaj¹c od po³¹czenia œciany z fundamentem zainst-
alowaæ poziomo dolne pasmo Swelltitu skierowane bentoni-
tem do œciany (geomembran¹ do uk³adaj¹cego). Membrana
powinna przykryæ zaszpachlowany szpachl¹ bentonitow¹
Bentoseal lub mas¹ M-2000 naro¿nik i siêgaæ na odsadzkê
fundamentu co najmniej 15 cm. Uk³adaj¹c izolacjê nale¿y
odpowiednio wykonaæ po³¹czenie izolacji pionowej z poziom¹,
wychodz¹c¹ spod p³yty - wed³ug wskazówek z poprzedniego
akapitu. Wszystkie nastêpne pasma membrany mog¹ byæ
uk³adane pionowo lub poziomo. Poszczególne pasma
membrany ³¹czy siê na zak³ad szerokoœci nie mniejszej
ni¿ 5 cm. Zak³ady koñców poszczególnych rolek powinny
byæ w stosunku do siebie przesuniête o co najmniej 30 cm.
Membranê przykleja siê do œciany przy u¿yciu kleju A-2000
WB zgodnie ze wczeœniejszymi zaleceniami (Izolacja œcian
betonowych) (rys. 15).
Wszystkie krawêdzie zak³adów po³¹czeniowych membrany
zaleca siê os³oniæ paskami Seamtape (rys. 16).

Izolacje œcian murowanych.

Rys. 15 - Izolacja murowanej œciany fundamentowej. Rys. 17 - Uszczelnienie przejœcia instalacyjnego przez œcianê.

Przejœcia ruroci¹gów i innych elementów
instalacyjnych.

rura instalacyjna
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Rys. 16 - Izolacja pionowa œciany murowanej.
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Styk pod³o¿a izolacji i przechodz¹cego ruroci¹gu nale¿y
zaszpachlowaæ masê -2000 lub szpachl¹ bentonitow¹
Bentoseal, wykonuj¹c fasetê o promieniu 2 cm.
Równoczeœnie masa -2000 powinna byæ u³o¿ona w war-
stwie o gruboœci 2 mm na pod³o¿u pod izolacj¹ wokó³
ruroci¹gu (na szerokoœci 15 cm). Po u³o¿eniu membrany
jej krawêdŸ zostaje zamkniêta dodatkow¹ warstw¹ szpachli
Bentoseal lub masy M-2000 (rys.17).
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Zakoñczenie przy powierzchni gruntu.

Typowe zakoñczenie izolacji przy powierzchni terenu wyko-
nuje siê tak samo na œcianach murowanych i betonowych.
Górn¹ krawêdŸ zainstalowanej membrany dociska siê
do œciany sztywn¹ listw¹, przybijan¹ gwoŸdziami w rozstawie
co 30 cm. KrawêdŸ membrany oraz listwê i wszelkie ewen-
tualne nieszczelnoœci nale¿y pokryæ mas¹ M-2000. W przy-
padku zakoñczenia izolacji ze Swelltitu poni¿ej poziomu
terenu nale¿y uk³adaæ j¹ na wczeœniej wykonanej izolacji
przeciwwilgociowej. Mo¿liwe jest te¿ mocowanie górnej
krawêdzi membrany przy u¿yciu taœmy Seamtape.
Szczegó³y przedstawiono na rysunkach (rys. 18, 19).

Membrana powinna byæ zasypywana partiami wraz z koñ-
czeniem poszczególnych etapów robót. Zasypkê wykonywaæ
warstwami 20-30 cm starannie je zagêszczaj¹c. Do wykona-
nia 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.. Maksymalna wielkoœæ
ziarna 25 mm.
W przypadku uszkodzenia membrany w trakcie zasypywania
miejsce uszkodzenia niezw³ocznie oczyœciæ i naprawiæ.
Stosowanie membrany Swelltite nie wymaga u¿ywania
œcianek dociskowych, ani mat lub innych elementów
ochronnych.

Zasypywanie konstrukcji.

Rys. 18 - Typowe zakoñczenie izolacji œciany podziemia przy po-
wierzchni gruntu.

Rys. 19 - Typowe zakoñczenie izolacji œciany podziemia przy po-
wierzchni gruntu.
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