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1. Informacje ogólne.

Opis produktu.

Zastosowania:

Zalety:

Instalacja.

Materia³y pomocnicze i uzupe³niaj¹ce.

Waterstop-RX jest plastyczn¹ taœm¹ bentonitowo - kauczu-
kow¹, stosowan¹ do uszczelniania przerw technologicznych
w betonowaniu, przejœæ elementów instalacyjnych przez
przegrody budowlane i styków konstrukcji. Pêcznienie taœmy
zapewnia trwa³e uszczelnienie styku po pojawieniu siê w nim
wody. Zasadniczym sk³adnikiem taœm Waterstop-RX jest
bentonit sodowy CETCO, który pod wp³ywem wody
pêcznieje w stanie swobodnym ponad szesnastokrotnie.
Umieszczenie taœmy w zamkniêtej przestrzeni betonu ogra-
nicza mu swobodê pêcznienia, a powsta³y po uwodnieniu ¿el
staje siê znakomit¹, aktywn¹ barier¹ wodoszczeln¹. Wytwo-
rzone ciœnienie pêcznienia sprawia, ¿e rysy i pory betonu
w otoczeniu taœmy zostaj¹ wype³nione i uszczelnione (rys. 1).
Waterstop-RX wytrzymuje dzia³anie znacznego ciœnienia
hydrostatycznego (w zale¿noœci od typu nawet do 70 metrów
s³upa wody), zarówno w warunkach sta³ej obecnoœci wody
jak i w cyklach nawadniania i suszenia.

Uszczelnianie pionowych i poziomych przerw technologi-

cznych w betonowaniu.

Uszczelnianie po³¹czeñ nowych i starych elementów

konstrukcji.

Uszczelnianie przejœæ elementów instalacyjnych przez

przegrody budowlane.

Uszczelnianie rurek do œci¹gów.

Wykorzystywana przy robotach uszczelniaj¹cych zarówno

przy przeciekach punktowych, jak i liniowych.

Taœmy Waterstop-RX mo¿na stosowaæ zarówno na g³ad-

kich, jak i nieregularnych powierzchniach.

Taœmy Waterstop-RX mog¹ byæ instalowane przy tempe-

raturach od -15 C do +52 C, a temperatury eksploata-

cyjne mieszcz¹ siê w zakresie od -40 C do +100 C

Mo¿liwoœæ pope³nienia b³êdów wykonawczych jest ogra-

niczona do minimum.

£atwa i szybka instalacja.

Dziêki postaci „plasteliny" istnieje mo¿liwoœæ zastosowañ

nietypowych.

Dziêki opóŸnionemu pêcznieniu taœmy WATERSTOP

RX 101 DH istnieje mo¿liwoœæ uszczelniania miejsc,

w których bêdzie wystêpowa³a woda zastoiskowa.

0 0

0 0
.

Revofix - siatka mocuj¹ca do taœmy WATERSTOP-RX
(w komplecie z gwoŸdziami do betonu). Wystêpuje w odcin-
kach o d³ugoœci 0,6 m (opakowanie: karton 30 mb).

A 2000 WB - niepalny, dyspersyjny klej lateksowy, koloru
szarego do taœmy WATERSTOP-RX. Wydajnoœæ kleju:
31 mb/1l. Mo¿e byæ stosowany na powierzchnie wilgotne
i œwie¿y beton, ale nie mo¿na go nak³adaæ na powierzchnie
pokryte wod¹ (opakowanie puszka 3,8 l).

Miejsca uk³adania taœm Waterstop-RX powinny byæ czyste
i w miarê suche. S¹siednie odcinki taœmy ³¹czy siê przez
zetkniêcie ich koñców tak, aby tworzy³y ci¹g³y pas uszczel-
nienia. Taœmê Waterstop-RX przytwierdza siê do betonu za
pomoc¹ siatki Revofix i gwoŸdzi do betonu. Je¿eli takie
rozwi¹zanie nie jest mo¿liwe taœmê przytwierdza siê do
pod³o¿a przy u¿yciu kleju A 2000 WB. Do monta¿u taœmy
na elementach instalacyjnych oraz innych z plastyku lub stali
nale¿y stosowaæ klej A 2000 WB.
Taœmy Waterstop-RX o wymiarach 25x19 mm (np. Water-
stop-RX 101) powinno siê stosowaæ w z³¹czach pionowych
i poziomych konstrukcji ¿elbetowych podwójnie zbrojo-
nych o gruboœci co najmniej 20 cm. Natomiast taœmy
Waterstop-RX 103 w z³¹czach konstrukcji ¿elbetowych
pionowych o gruboœci min. 12,50 cm i poziomych o grubo-
œci 10 cm. Taœmy Waterstop-RX 103 s¹ przewidziane przede
wszystkim do ¿elbetu pojedynczo zbrojonego, elementów
betonowych, betonów lekkich. W przypadku monta¿u
taœmy Waterstop-RX na cienkoœciennych rurach z PVC
powinna byæ u¿yta taœma Waterstop-RX 103. W ka¿dej
sytuacji nale¿y zachowaæ w³aœciw¹ dla danego typu taœmy
wielkoœæ otuliny betonu.
Szczegó³owe rozwi¹zania zawiera katalog CETCO POLAND.
W przypadku sytuacji nietypowych nale¿y skontaktowaæ siê
z producentem, firm¹ CETCO POLAND lub Dystrybutorem.
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Rys. 1 - Uszczelniaj¹ce dzia³anie taœm Waterstop-RX.
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Taœmy Waterstop-RX nie powinny pe³niæ funkcji samo-

dzielnego uszczelnienia kompensacyjnych szczelin

dylatacyjnych.

Taœmy Waterstop-RX nale¿y umieszczaæ w stykach

betonu zarówno przy braku, jak i w warunkach

wystêpowania ciœnienia hydrostatycznego.

Wszystkie dane dotycz¹ce taœm odnosz¹ siê do betonów

konstrukcyjnych klasy min. B-20.

Taœmy Waterstop-RX uk³ada siê ³¹cz¹c kolejne odcinki

na styk - taœmy Waterstop-RX nie nale¿y uk³adaæ na

zak³ad.

Taœmy Waterstop-RX nale¿y instalowaæ od strony

naporu wody.

Nie powinno siê dopuszczaæ do przedwczesnego uakty-

wnienia taœmy przez zanurzanie jej w wodzie lub pozo-

stawianie w kontakcie z wod¹ przed wylaniem betonu.

W przypadku oznak znacznego spêcznienia (ponad 30%)

przed zamkniêciem w z³¹czu dany odcinek taœmy

Waterstop-RX powinien zostaæ wymieniony na nowy.

W przypadku realizacji robót w warunkach, w których

mo¿e wyst¹piæ kontakt taœmy z wod¹ zastoiskow¹ przed

betonowaniem zaleca siê stosowanie taœmy

Waterstop-RX 101 DH.

Postaæ handlowa.

Taœmy Waterstop-RX s¹ dostêpne w dwóch odmianach
rozmiarowych (obydwie o przekroju prostok¹tnym):

Nazwy handlowe:
Waterstop-RX 101, Waterstop-RX 101 REDSTOP,

15x10 mm, d³ugoœæ rolki 6 mb,
opakowanie: karton 72 mb

25x19 mm, d³ugoœæ rolki 5 mb,
opakowanie: karton 30 mb

Taœmy Waterstop-RX powinny byæ przechowywane pod
przykryciem. Przykrycie powinno chroniæ przed opadami
i promieniowaniem s³onecznym.

Aprobata Techniczna ITB Nr AT-15 -5575/2002

Produkt nie podlega klasyfikacji jako niebezpieczny. Zasady
bezpieczeñstwa okreœlone w karcie charakterystyki wyrobu -
- dostêpna na www.cetco.pl.

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

W³aœciwoœæ Wymagania

Wygl¹d Brak deformacji przekroju,
brak sklejania siê taœmy.

Edometryczny wskaŸnik pêcznienia [%]

Czas pêcznienia [doby]

Czas pêcznienia po przesuszeniu do sta³ej objêtoœci w temperaturze pokojowej 20-22 C [doby]
0

Ciœnienie pêcznienia, kPa

Wspó³czynnik filtracji Brak filtracji.

* W³aœciwoœæ okreœlona w procedurze aprobacyjnej, nie objêta badaniami typu i badaniami kontrolnymi.
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.

Waterstop-RX 101 DH (o opóŸnionym czasie pêcznienia)

Nazwy handlowe: Waterstop-RX 103.



taœmê Waterstop RX instalowaæ
nale¿y wewn¹trz zbrojenia

otulina taœmy

"A"

"A"
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2. Zasady stosowania.

Miejsca uk³adania taœm Waterstop-RX powinny byæ czyste
i w miarê suche. Nale¿y usun¹æ z nich kurz, gruz, rdzê
i inne zanieczyszczenia. Nie wolno uk³adaæ taœm na powierz-
chniach pokrytych wod¹. Taœmê nale¿y stopniowo rozwijaæ
ze zwoju i uk³adaæ w z³¹czu betonowym, dociskaj¹c j¹ do
pod³o¿a poprzez papierowy pasek ochronny. Po umieszczeniu
taœmy we w³aœciwej pozycji papierowy pasek nale¿y usun¹æ.
S¹siednie odcinki taœmy ³¹czy siê przez zetkniêcie ich
koñców tak, aby tworzy³y ci¹g³y pas uszczelnienia. Taœmê
Waterstop-RX przytwierdza siê do pod³o¿a za pomoc¹ siatki
Revofix i gwoŸdzi do betonu. Siatkê Revofix nak³ada siê
na u³o¿on¹ w odpowiednim miejscu taœmê Waterstop-RX.
Odcinki siatki Revofix ³¹czy siê na zak³ad. Do³¹czone
gwoŸdzie nale¿y wbijaæ w miejscach zak³adów i w œrodku
pomiêdzy nimi (uzyskuje siê przez to sta³y, 30 cm odstêp
miêdzy gwoŸdziami). Siatki mo¿na przybijaæ tak¿e za po-
moc¹ osadzaka z odpowiedni¹ dostawk¹.

W przypadkach, gdy nie jest mo¿liwe zastosowanie siatki
i gwoŸdzi, taœmê przytwierdza siê do pod³o¿a przy u¿yciu
kleju A-2000 WB. W takiej sytuacji nale¿y postêpowaæ
nastêpuj¹co: za pomoc¹ wa³ka lub pêdzla nale¿y nanieœæ
cienk¹ warstwê kleju o szerokoœci taœmy i gruboœci mini-
mum 0,1 mm. Po 10-15 minutach (czas wi¹zania zale¿y
od warunków otoczenia - temperatury, wilgotnoœci) klej
zmieni kolor z szarego na czarny i od tego momentu mo¿na
przyklejaæ taœmê. Maksymalny czas monta¿u taœmy wynosi
2 godziny od momentu na³o¿enia warstwy kleju.
Wydajnoœæ kleju: 31 mb taœmy typu Waterstop-RX 101/ 1 l.
Klej A-2000 WB mo¿e byæ rozprowadzany na wilgotne
powierzchnie i œwie¿y beton, ale nie mo¿na go nak³adaæ na
powierzchnie pokryte wod¹. Przed zwi¹zaniem powinien byæ
zabezpieczony przed opadem. Przy monta¿u taœm na po-
wierzchniach pionowych nale¿y uk³adaæ je od do³u do góry,
aby nie powodowaæ ich wyci¹gania siê. U³o¿ona i zamonto-
wana taœma powinna na ca³ej d³ugoœci przylegaæ do pod³o¿a.
Taœma na pionowych powierzchniach betonowych powinna
byæ montowana za pomoc¹ siatki Revofix i gwoŸdzi.

Rys. 2 - Typowe miejsca instalacji taœm Waterstop-RX.
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3. Typowe zastosowania.

Rys. 3 - Typowe stosowanie taœm Waterstop RX w z³¹czach
elementów ¿elbetowych podwójnie zbrojonych.

Rys. 4 - Typowe stosowanie taœm Waterstop RX w z³¹czach elemen-
tów ¿elbetowych pojedynczo zbrojonych i betonowych.

Przejœcia przewodów instalacyjnych.

Sposób uszczelniania przejœæ ruroci¹gów przez przegrody
budowlane taœm¹ Waterstop-RX zale¿y od sposobu prze-
prowadzania elementów instalacyjnych, które mog¹ byæ
osadzane bezpoœrednio w przegrodzie lub w tulejach stalo-
wych. W ka¿dym jednak przypadku wszystkie przewody
powinny byæ owiniête taœm¹ Waterstop-RX. Nale¿y j¹
tak¿e zastosowaæ do uszczelnieñ innych potencjalnych
dróg filtracji (na zewnêtrzne i wewnêtrzne powierzchnie
tulei, wewnêtrzne powierzchnie rozkuwanych otworów).
Do monta¿u taœmy na elementach instalacyjnych nale¿y
stosowaæ klej A-2000 WB (rys. 5).

a

a

a

taœma Waterstop RX

taœma Waterstop RX

a

a

a

a

Do monta¿u taœmy na elementach instalacyjnych oraz
innych z plastyku lub stali nale¿y stosowaæ klej A 2000 WB.
Taœmy Waterstop-RX o wymiarach 25x19 mm (n Water-
stop-RX 101) powinno siê stosowaæ w z³¹czach pionowych
i poziomych konstrukcji ¿elbetowych podwójnie zbrojonych
o gruboœci co najmniej 20 cm. Natomiast taœmy
Waterstop-RX 103 w z³¹czach konstrukcji ¿elbetowych
pionowych o gruboœci min. 12,50 cm i poziomych o gru-
boœci 10 cm. Taœmy Waterstop-RX 103 s¹ przewidziane
przede wszystkim do ¿elbetu pojedynczo zbrojonego,
elementów betonowych, betonów lekkich. W przypadku
monta¿u taœmy Waterstop-RX na rurach cienkoœciennych
z PVC powinna byæ u¿yta taœma Waterstop-RX 103.
W ka¿dej sytuacji nale¿y zachowaæ odpowiedni¹ wielkoœæ
otuliny betonu:otulina betonu minimum 7,5 cm - w przy-
padku taœmy Waterstop-RX o wymiarach 25x19 mm;
otulina betonu minimum 5,0 cm - w przypadku taœmy
Waterstop-RX o wymiarach 15x10 mm.
Nie powinno siê dopuszczaæ do przedwczesnego uaktywnie-
nia taœmy przez zanurzanie jej w wodzie lub pozostawianie
w kontakcie z wod¹ przed wylaniem betonu. Jeœli jakiœ
fragment taœmy wykazuje wyraŸne oznaki spêcznienia przed
zamkniêciem go w z³¹czu, powinien zostaæ zast¹piony
nowym odcinkiem.
W przypadku wyst¹pienia mo¿liwoœci d³u¿szego dzia³ania
na taœmê wody (np. woda zastoiskowa, wystêpuj¹ca
w okresach zwiêkszonych opadów na nierównym pod³o¿u)
zaleca siê stosowanie taœmy Waterstop-RX 101 DH
(o opóŸnionym pêcznieniu).
Taœma taka wystêpuje tylko o przekroju 2,5x1,9 cm.
Uwaga:
W przypadku wystêpowania istotnych zanieczyszczeñ
chemicznych wód gruntowych, nale¿y skonsultowaæ siê
z dystrybutorem w sprawie odpornoœci materia³ów CETCO
i ich zastosowania w tych szczególnych warunkach. Wszy-
stkie dane dotycz¹ce taœm odnosz¹ siê do betonów konstruk-
cyjnych o minimalnej wytrzyma³oœci na œciskanie 20 MPa.

p.

Taœmy Waterstop-RX stosuje siê do uszczelnieñ pionowych
i poziomych przerw technologicznych w betonowaniu,
po³¹czeñ nowych i starych elementów konstrukcji, przejœæ
elementów instalacyjnych przez przegrody budowlane, rurek
do œci¹gów, it (rys. 2, 3, 4). Taœmy Waterstop-RX nale¿y
umieszczaæ w opisanych miejscach zarówno przy braku
naporu wody, jak i w warunkach wystêpowania ciœnienia
hydrostatycznego. Mo¿na je stosowaæ zarówno na p³askich,
jak i nieregularnych powierzchniach.
Waterstop-RX wykorzystuje siê tak¿e przy robotach uszczel-
niaj¹cych, zarówno przy przeciekach punktowych, jak
i liniowych.
Taœmy Waterstop-RX nie powinny pe³niæ funkcji samodziel-
nego uszczelnienia kompensacyjnych szczelin dylatacyjnych
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Rys. 5 - Sposób monta¿u taœmy Waterstop-RX na rurociagu.

Rys. 7 - Uszczelnienie przej cia grupy przewodœ ów przez otwór
w konstrukcji przy wykorzystaniu taœmy Waterstop-RX.

Rys. 6 - Pojedynczy przewód osadzony bezpoœrednio w przegrodzie
budowlanej.

Rys. 8 - Przejœcie przewodów w stalowej tulei ochronnej.

W tym przypadku taœmy
przykleja siê na obwodzie ka¿dej rury i na styku betonu
z póŸniejszym wype³nieniem przekucia bezskurczow¹
zapraw¹ cementow¹ (rys. 7). Gdy odleg³oœci pomiêdzy
elementami s¹ mniejsze ni¿ 10 cm i przy stosowaniu rur
z PCW, nale¿y stosowaæ taœmy Waterstop-RX 103. W przy-
padku przejœæ przez tulejê postêpowaæ zgodnie ze wskazów-
kami z nastêpnego akapitu.

Przejœcia grupowe elementów instalacyjnych przez
rozkuwane otwory lub tuleje.

Przejœcie bezpoœrednie pojedynczej rury. Odciêty ze
zwoju odcinek taœmy, równy zewnêtrznemu obwodowi rury,
nale¿y przykleiæ na rurze, co najmniej 7,5 cm od powierzchni
przegrody, stykaj¹c ze sob¹ obydwa koñce odcinka taœmy.
Do cienkoœciennej rury z PCW powinna byæ u¿yta, dla jej
bezpieczeñstwa, taœma Waterstop-RX 103 (rys. 6).

Rys. 9 - Uszczelnienie przejœcia tulejowego elementu instalacyjnego
przy szerokoœci szczeliny b wiêkszej ni¿ gruboœæ taœmy Waterstop RX.

Waterstop RX

bezskurczowa zaprawa cementowa

napór wody

tulejê, przestrzeñ miêdzy nimi powinno siê, w sposób ci¹g³y,
zamkn¹æ taœm¹ (rys. 8). W przypadku pozostawienia miêdzy
tulej¹ a ruroci¹giem nadmiernej odleg³oœci, nale¿y zastoso-
waæ dwa odcinki taœmy: jeden na wewnêtrznym obwodzie
tulei i drugi na elemencie instalacyjnym (rys. 9). Pozosta³¹
przestrzeñ pomiêdzy tulej¹ i ruroci¹giem nale¿y starannie
wype³niæ bezskurczow¹ zapraw¹ cementow¹.

na oczyszczonej powierzchni

klej A-2000WB

ci¹g³y pas Waterstop-RX

Waterstop-RX

bezskurczowa zaprawa
cementowa

Waterstop-RX

tuleja stalowa

bezskurczowa zaprawa cementowa

Waterstop RX

tuleja stalowa

b

napór wodyPrzejœcia instalacji przez tulejê. Tulejê z przyklejon¹
na zewn¹trz taœm¹ nale¿y osadziæ przed betonowaniem
w deskowaniu przegrody. PóŸniej, uszczelniaj¹c przejœcie ele-
mentu instalacyjnego (ruroci¹gu, przewodu, it ) przez
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Rys. 10 - Uszczelnienie po³¹czenia ¿ebra lub oczepu pala z p³yt¹
fundamentow¹.

Zachowuj¹c ogólne zasady stosowania, taœmê Waterstop-RX
nale¿y zainstalowaæ we wszystkie przerwy robocze w beto-
nowaniu w obszarze oczepów pali i ¿eber p³yt fundamento-
wych. Z ci¹g³ych i zamkniêtych odcinków taœmy nale¿y
utworzyæ osobne poziomy uszczelnienia, niepowi¹zane
z zasadnicz¹ hydroizolacj¹ tych stref. W przypadku stoso-
wania w palach sztywnych wk³adów stalowych (stalowych
profili walcowanych), nale¿y ich wystaj¹ce z pali koñce
ob³o¿yæ na ca³ym obwodzie taœm¹ Waterstop-RX.
W palach ¿elbetowych zbrojonych tradycyjnie, taœmê
montuje siê bez ¿adnych przerw i nieci¹g³oœci, wokó³
wystaj¹cego z pala zbrojenia (rys. 10).

Oczepy pali i ¿ebra p³yt fundamentowych.

"A"

zasypka bentonitowa

lub szpachla bentonitowa

³ata z maty Voltex

szpachla bentonitowa

"A"

min. 30cm

dodatkowa ³ata
z maty Voltex

uszczelnienie szpachl¹
bentonitow¹

granulat bentonitowy CETCO
lub szpachla bentonitowa

Waterstop RX

Waterstop RX

¿ebro p³yty

Waterstop RX

prêty zbrojeniowe

min. 30cm

Voltex/ Voltex DS

Rys. 11 - Stosowanie taœm Waterstop RX w sytuacji, gdy poszycie
œcianki znajdujesiê na zewn¹trz dŸwigarów lub przy zewnêtrznych
pó³kach dŸwigarów.

Rys. 12 - Uszczelnienie przerwy technologicznej w betonowaniu -
- konstrukcji realizowanej w sta³ej zabudowie ze œcianki berliñskiej.

Zgodnie z wczeœniejszymi zaleceniami, Waterstop-RX
instaluje siê we wszystkie newralgiczne miejsca œcianki
berliñskiej w³¹cznie z po³¹czeniami drewnianego poszycia
ze stalowymi dŸwigarami. Taœmê montuje siê wprost
na dŸwigary, gdy deskowanie znajduje siê na zewn¹trz
(od strony gruntu) lub kiedy zosta³o zamontowane pomiêdzy
œrodnikami belek, przy ich zewnêtrznych pó³kach (rys. 11).
Umieszczenie poszycia œcianki przy wewnêtrznych pó³kach
belek, wymaga jedynie stosowania taœm Waterstop-RX
do wszystkich przerw roboczych w betonowaniu œciany
konstrukcyjnej (rys. 12).
Taœmê Waterstop-RX nale¿y instalowaæ we wszystkie,
przewidziane i wynik³e mimo woli, miejsca po³¹czeñ betonu,
niezale¿nie od tego, czy skarpa wykopu jest wypierana
œciank¹ z grodzic stalowych, czy œciank¹ ¿elbetow¹.
W taœmê nale¿y równie¿ wyposa¿yæ styki betonu wokó³
g³owic œci¹gów kotwi¹cych œcianki (rys. 13).

Sta³e obudowy wykopów.

szpachla bentonitowa

poszycie drewniane

Voltex/Voltex DS

Waterstop RX

Voltex/Voltex DS

szpachla

Waterstop RX

poszycie drewniane

dŸwigar stalowy
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Rys. 13 - Szczegó³ uszczelnienia g³owicy œci¹gu kotwi¹cego.

Rys. 14 - £¹czenie na zak³ad taœm WATERSTOP RX
z taœm¹ dylatacyjn¹.

Tuleje przed zamontowaniem zaleca siê obwin¹æ taœm¹.
W przypadku tulei plastikowych powinna byæ u¿yta taœma
Waterstop-RX 103. Przy wykorzystaniu tulei cementowych
mo¿na wykorzystaæ oba typy taœmy.
Zazwyczaj tuleje po zabetonowaniu œcian s¹ uszczelniane
przy wykorzystaniu rozwi¹zañ systemowych dostawcy
systemu szalunkowego. Alternatywnie mo¿na je uszczelniæ
przy wykorzystaniu taœmy Waterstop-RX. W tym celu
nale¿y wype³niæ czêœciowo tulejê zapraw¹ cementow¹ na
odcinku minimum 7,5 cm. Nastêpnie uformowaæ z taœmy
Waterstop-RX kulkê o œrednicy ok. 10% wiêkszej ni¿
wewnêtrzna œrednica tulei. Kulkê wk³ada siê do tulei,
starannie dobijaj¹c j¹ do wczeœniej wykonanego korka
z zaprawy. Na zakoñczenie pozosta³¹ czêœæ tulei nale¿y
uzupe³niæ zapraw¹ cementow¹.

Tuleje szalunkowe.

Na zdecydowanie nieregularne powierzchnie betonowe taœ-
mê Waterstop-RX uk³ada siê w zasadzie tak, jak na powierz-
chnie p³askie, zgodnie z ogólnymi zasadami z rozdzia³u 3..
Waterstop nale¿y po prostu starannie docisn¹æ do nieregu-
larnej powierzchni.
Taœma nie musi byæ uk³adana w linii prostej: jeœli na jej
drodze pojawiaj¹ siê przeszkody i jeœli to mo¿liwe, nale¿y
je obejœæ - zachowuj¹c jednak zawsze co najmniej minimaln¹
wymagan¹ odleg³oœæ od powierzchni zewnêtrznej betonu.
W ka¿dym przypadku taœma musi przylegaæ do powierz-
chni - na ¿adnym odcinku nie mo¿e od niej odstawaæ!

Nieregularne powierzchnie betonowe i kamienne.

£¹czenie taœm Waterstop-RX z wk³adkami
dylatacyjnymi z PCW.

Zachowuj¹c ogólne regu³y instalacyjne uk³ada siê Water-
stop-RX na wewnêtrznej stronie taœmy dylatacyjnej tak, aby
przylega³a do niej bezpoœrednio (rys. 14).
Waterstop-RX powinna zachodziæ na wk³adkê z PCW
na co najmniej 15 cm.

Rysê nale¿y rozkuæ na g³êbokoœci ok. 8 cm. Bruzda powinna
mieæ szerokoœæ min. 2 cm. Taœmê umieszcza siê na dnie rysy,
starannie dociskaj¹c j¹ do pod³o¿a. Nastêpnie rysê wype³nia
siê zapraw¹ uszczelniaj¹c¹. Na powierzchni zalecane jest
dodatkowe wykonanie elastycznej pow³oki uszczelniaj¹cej.
Podobnie uszczelnia siê ciekn¹ce przejœcia instalacyjne.
Bruzdê w tym przypadku wykonuje siê wokó³ elementu
instalacyjnego. Nale¿y zwróciæ uwagê, aby nie uszkodziæ go
w trakcie rozkuwania.
W przypadku wystêpowania wody pod ciœnieniem zaleca
siê wczeœniejsze doszczelnienie przecieku przy wykorzystaniu
iniekcji. W przypadku elementów stykaj¹cych siê z gruntem
(np. podziemne czêœci budowli) do wykonania iniekcji
powinno siê wykorzystaæ Bentogrout.

Uszczelnianie rys i ciekn¹cych przejœæ
instalacyjnych.

15cm

15cm

uszczelniaj¹ca taœma

dylatacyjna

uszczelnienie kitem

elastycznym

p³yta styropianowa

lub styrodurowa

Swelltite lub Voltex

Waterstop RX

taœma Waterstop RX

Voltex/Voltex DS.
z wyciêciem na
g³owicê œci¹gu

dystrybucja produktów CETCO

Structum Sp. z o.o.
ul. Niepodleg³oœci 30/59
20-246 Lublin, Poland
tel. +48 81 4442828, fax +48 81 4442829
e-mail: info@structum.pl


