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KAS YRA NATRIO BENTONITAS? 
 

Natrio bentonitas yra netoksinis vulkaninės kilmės mineralas, aptinkamas tik JAV Juodųjų Kalnynų (Black Hills) regione. 

Natrio bentonitą specialiai apdoroja CETCO įmonė. Jis yra apdorojamas taip, kad visi hidroizoliaciniai komponentai pasiektų 

didžiausias galimas technines charakteristikas.  

Natrio bentonitas užkerta kelią vandens pratekėjimui, formuodamas tvirtą vientisą membraną virš sąlyčio su vandeniu. 

Specialiai apdorotas natrio bentonitas po izoliavimo išsiplečia, suformuodamas nepralaidžią membraną, kuri tarnaus visą 

konstrukcijos eksploatacijos laikotarpį. 

 

 

KAIP VEIKIA VOLTEX? 
 

Voltex yra didelio efektyvumo hidroizoliacinis kompozitas, susidedantis iš dviejų polipropileninės geotekstilės sluoksnių ir 

mažiausiai 4.88 kg/m
2
 natrio bentonito. Abu geotekstilės sluoksniai tarpusavyje sujungti specialios technologijos (smūginio 

susiuvimo) metodu. Tokiu būdu yra hermetizuojamas tarp jų esančio natrio bentonitinio molio granulės (žiūr.: 1 pav.). 

Voltex bentonitinio molio paklotas yra aukštos kokybės hidroizoliacinė medžiaga, kuri naudojama tiek ant horizontalių, tiek 

ant vertikalių požeminių paviršių. Voltex įrengimas yra greitas ir paprastas. Tereikia padėti gaminį reikiamoje vietoje ir 

pritvirtinti. Iš esmės, Voltex galima įrengti ant šviežio betono bet kokiu oru, nenaudojant grunto ar rišiklio. Voltex yra lengvai 

pjaustomas statybvietėje, norint suformuoti apvalius kampus ar vamzdynų prasiskverbimus. Taip gaunama pastovi ir savaime 

užsitaisanti membrana. 

 

PATVARUMAS 

Natrio bentonitą Volclay paklote vienodai sutraukia dvi didelio stiprio austinės ir neaustinės geotestilės sluoksniai. Specialaus 

technologinio proceso metodo būdu geotekstilės sujungiamos, neleidžiant bentonitui judėti prieš, per ir po įrengimo. 

Geotekstilės suteikia puikią apsaugą nuo nepalankių oro sąlygų ir mechaninių pažeidimų, galinčių atsirasti įrengimo metu. 

Todėl nebūtina naudoti jokio papildomo apsauginio sluoksnio. 

 

PUIKUS SUKIBIMAS 

Betono liejimo metu Voltex paklotą dengianti didelio stiprio geotekstilė sukuria tvirtą mechaninį sukibimą. Nepriklausomos 

laboratorijos bandymai, atlikti vadovaujantis ASTM D-903 standartu, nustatė vidutinę 66.7 N/m sukibimo vertę. Mechaninis 

sukibimas laikys Voltex glaudžiame sąlytyje su betonu net ir atsiradus bet kokiam grunto slūgimui. Tuo būdu susidarys 

apsauga nuo vandens judėjimo tarp betono ir hidroizoliacijos. 

 

 
1 pav. Voltex skerspjūvis 

 

IŠLAIDŲ IR LAIKO SĄNAUDOS 

Voltex skirtas įrengimui ant tinkamai paruošto pagrindo (tiesiai ant laikančiosios plokštės). Gaminys yra elastingas bei 

lankstus ir tinka įrengimui ant nelygių paviršių. Voltex siūlės lengvai perdengiamos, todėl nebūtina išvynioti kiekvienos mažos 

raukšlės ar oro „kišenės“. Voltex gali būti įrengiamas iškart, nuėmus liejimo formos, nereikia laukti, kol betonas pilnai 

sustings. 

 

PATIRTIS 

CETCO bentonitinio molio gaminiai naudojami hidroizoliacijos konstrukcijose jau daugiau nei 30 metų. Prestižiniuose 

pasaulinio lygio projektuose jau yra patiesta daugiau nei milijonas kvadratinių metrų Voltex bentonitinio molio pakloto. 
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PRIEDAI 

 
Nedideliuose plotuose, kur reikalinga papildoma apsauga, bentonitinis molis naudojamas sausų granulių arba pastos pavidalu, 

paruošiant granules su vandeniu. 

 

Waterstop-RX – išsiplečiantis siūlių sandariklis, naudojamas (vamzdynų prasiskverbimų) ir betoninių konstrukcijų sujungimo 

vietose. 

APRIBOJIMAI 
 

Voltex bentonitinio molio paklotas skirtas naudojimui tik visapusiai uždarose konstrukcijose, t.y. - 

tarp dviejų tvirtų ir stiprių sluoksnių. Voltex bentonitinio molio pakloto ir priedų negalima įrenginėti stovinčiame vandenyje. 

Jei gruntiniame vandenyje yra stiprių rūgščių arba šarmų, vandens mėginiai turi būti pateikti gamintojui, kad šis atliktų 

reikiamus bandymus. 

 

Voltex yra skirtas naudojimui uždarose betoninėse konstrukcijose po gelžbetoniniu viršutiniu sluoksniu, kurios storis yra ne 

mažesnis kaip 100 mm  horizontalios padėties atveju, o vertikalios – 150 mm.   

 

PAGRINDINIAI KLOJIMO PRINCIPAI 

Prieš pradėdami Voltex pakloto klojimą, perskaitykite naudojimosi instrukcijas, kad geriau susipažintumėte su specifine darbo 

tvarka ir panaudojimu. 

Susisiekite su įgaliotais CETCO atstovais (SIA „OK Buvmateriali“), norėdami sužinoti specifinius klojimo principus. 

 

 

 

1 SKYRIUS 
 

HORIZONTALUS ĮRENGIMAS 

Voltex yra skirtas naudojimui po gelžbetonio konstrukcijomis (kurių minimalus storis – 100 mm horizontalioms ir 150 mm  

vertikalioms konstrukcijoms). 

Prieš klojant Voltex, pagrindas turi būti tinkamai paruoštas. Atitinkamai paruošti konstrukcijos pagrindo paviršių, užbaigti 

visus būtinus kasimo, valymo, grunto paruošimo ir kitus darbus. 

 

1.1 Pagrindo paruošimas 

Pagrindas gali būti betoninis, gruntinis, iš smėlio, žvyro arba skaldos. Gruntinis ir smėlio pagrindas turi būti sutankintas iki 

mažiausiai 85 % Proktoro tankio. Jei pagrindas yra skalda, jos atskirų dalelių briaunos neturi būti per daug aštrios. 

 

1.2 Voltex klojimas 

Klokite Voltex ant gerai paruošto paviršaus tamsiai pilkos (austinės) geotekstilės puse į viršų. Perdenkite susiliečiančius 

kraštus mažiausiai 100 mm (žiūr.: 2 pav.).  

Pritvirtinkite Voltex kraštus, kad būtų išvengtas bet koks paklotų pasislinkimas prieš betono liejimą ar jį liejant. 

 

 

 

 
2 pav. 100 mm ir 300 mm perdengimai 
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Voltex fizikinės charakteristikos 

Charakteristika Bandymo metodas Vertė 

Sukibimas su betonu ASTM D 903 66.7 N/m 

Atsparumas hidrostatiniam slėgiui ASTM D 5385 70.2 m 

Pralaidumas  ASTM D 5084 1x10
-9

 cm/s 

Tempimo stipris ASTM D 4595 329 N 

Atsparumas pradūrimui ASTM  D 4833 61,3 kg 

Lankstumas, esant žemai temperatūrai ASTM D 1970 Nėra poveikio, esant -32 C 

Voltex gaminio specifikacija 

Bentonito sudėtis 4.88 kg/m
2
 

Sauso gaminio storis 6.4 mm 

Rulonų matmenys 1.15m x 5m ir 5m x 40m 

Rulonų svoris 34.50 kg ir 1200 kg 

 

 
3 pav. Voltex klojimas ant gerai sutankinto pagrindo 

 

Kai plokštė liejama dalimis, Voltex paklotas turi būti pratęsiamas mažiausiai 300 mm nuo plokštės krašto. Tai užtikrina 

pakankamą Voltex pakloto persidengimą prieš liejant kitą plokštę. Visuose plokštės sujungimuose turi būti įrengiamas 

Waterstop-RX siūlių sandariklis (žiūr.: 3 pav.).  

 

1.3 Polių viršus  

Voltex neturi būti įrengiamas polių viršuje. Prakirpti Voltex taip, kad jis tvirtai ir sandariai būtų prigludęs aplink polius. Vėliau 

įrengti maždaug 40 mm storio apvadą iš Volclay pastos susikirtime tarp Voltex ir polių. Volclay pasta ant Voltex ir polių turėtų 

būti užleista mažiausiai 40 x 40 mm storiu. Vėliau tęsti darbą, vadovaujantis Voltex įrengimo rekomendacijomis. 

Pastaba: polių viršaus hidroizoliacijai yra naudojamos hidroizoliacinės medžiagos cemento pagrindu: Vandex Super arba 

Thoroseal CPB1 (žiūr.: 4 pav.). 

 

 
4 pav. Konstrukcijos polių hidroizoliacija 
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1.4 Horizontalus vamzdžio prasiskverbimas pro sieną 

Prieš pradedant kloti Voltex: 

Padarykite Voltex paklote vamzdžio skersmens dydžio išpjovą, o jo paviršiuje apvadą (40 x 40 mm) aplink vamzdžio išėjimą ir 

užpildykite bentonitinio molio granulėmis. Paklokite Voltex taip, kad pakloto kraštai prisiliestų prie vamzdžio išėjimo. Ant 

Voltex uždėkite 40 mm storio bentonitinio molio pastos sluoksnį (bentonitinio molio granulės su vandeniu). Prieš gelžbetonio 

plokštės betonavimo darbus, atitinkamo ilgio siūlių sandarikliu Waterstop-RX padenkite vamzdyno išėjimą, naudodami 

suveržimo vielą. 

Užtikrinkite, kad Waterstop-RX būtų padengtas ne mažesniu kaip 75 mm storio betono sluoksniu (žiūr.: 10 pav.).  

 

 

 
5 pav. Gelžbetoninės plokštės mazgas 

 

 

1.5 Liftų šachtos 

Voltex reikia kloti ant vertikalių paviršių ir ant pagrindo žemiau plokštės, suformuojant vientisą lifto šachtos apgaubimą. Jeigu 

šoninės gruntinės sienos išlieka stabilios, Voltex galima kloti tiesiogiai ant grunto. Nestabiliuose gruntuose, kur įrengiamos 

atraminės sienutės, Voltex reikia įrengti tiesiogiai prie šių konstrukcijų (žiūr.: 6 pav.). 

 

1.6 Grindų pagrindo konstrukcijos kraštas rūsyje 

Kai įrengimas pasiekia konstrukcijos kraštą, būtina pratęsti Voltex į viršų ir į šoną, suformuojant mažiausiai 300 mm užlaidą. 

Kampe Voltex turėtų susiliesti su pagrindu. Neturi likti jokių tuštumų.  

Kai klojiniai yra nuimami, likusi išorėje Voltex dalis turi būti pritvirtinama prie betono, leidžiant tęstis vertikaliajai 

hidroizoliacijai (žiūr.: 7 pav.). 

 

1.7 Pakloto kraštas, sudarant darbines siūles 

Ant vertikalios sienos klojamas Voltex turėtų persidengti su horizontaliai klojamu Voltex. Pastarasis įrengiamas ne mažiau 

kaip 250 mm nuo krašto.  

 

Tais atvejais, kai darbinė siūlė yra profiliuotos formos (metalo lakštas poliuose ir pan.): 

1) padarykite 40 x 40 mm apvadą paviršiaus sąlytyje su darbine siūle ir pripildykite bentonitinio molio granulėmis prieš Voltex 

pakloto įrengimą; 

2) paklokite Voltex paklotą priešais darbinę siūlę, tvirtai atremiant į profilį ir paliekant mažiausiai 150 mm atstumą. Reguliuoti 

pagal poreikius; 

3) padenkite jį Voltex, kuris tęsiasi nuo plokštės apačios, kur reikia – nupjaukite pagal darbinės siūlės profilį; 

4) padenkite 40 x 40 mm apvadą paklotų susikirtimo taške bentonitinio molio pasta (granulės ir vanduo) (žiūr.: 12 pav.). 
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6 pav. Lifto šachtos hidroizoliacija 

 

 
7 pav. Plokštės kampo mazgas 

 

 
8 pav.  

 

 
9 pav. Vieno vamzdžio mazgo sudarymas 
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2 SKYRIUS 
 

VERTIKALUS ĮRENGIMAS 

 

Pradedant vertikalųjį įrengimą, užtikrinkite Voltex pakloto 300 mm persidengimą nuo horizontaliosios plokštės. Tada įrengti 

sekančius Voltex sluoksnius virš paskutinių sluoksnių mažiausiai su 100 mm persidengimu, ir mažiausiai 300 mm 

persidengimu zigzago būdu, užtikrinant vertikaliuosius padengimus. Padengimą darykite naudojant stogo dengimo 

technologiją, kad viršutinis rulonas būtu virš apatinio rulono viršutinio krašto (žiūr.: 2 ir 8 pav.). Voltex prie betono 

konstrukcijos galima pritvirtinti specialiais vinimis: 15 vnt./m
2
. Vertikaliai Voltex padenkite iki gruntinio vandens aukščiausios 

atžymos, ir dar pridedant 50cm. 

 

2.1 Darbinių siūlių sudarymas 

 

Šame skyriuje aprašomas įrengimo technologijų naudojimas leidžia išorinėms konstrukcijos matmenims sutapti su darbine 

siūle, tokiu būdu maksimaliai padidinant statyboms skirtą plotą. 

Voltex įrodė, kad yra viena iš efektyviausių ir plačiausiai naudojamų medžiagų hidroizoliacijos darbinių siūlių sudaryme. 

Darbinių siūlių sudarymo metodai naudojami metalinėms, gofruotoms, betoninėms atraminėms ir polinėms sienos. 

Taikant darbinių siūlių sudarymo konstrukcijos metodą, klokite Voltex tamsiai pilkąja geotekstilės (austinės) puse į išorę, o 

baltąją geotekstilės (neaustinės) pusę dėkite prie atraminės sienos. 

 

 

 
10 pav. Kelių vamzdžių mazgo sudarymas 

 

 
11 pav. Hidroizoliacija aplink kelis vamzdžius 
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Hidroizoliacijos sudarymas aplink kelis vamzdžius 

Išpjaukite angas Voltex paklote taip, kad sandariai apdengtų vamzdynų išėjimus ir pritvirtinkite prie vertikaliųjų plokščių?. Po 

Voltex paklojimo, mentele suformuokit apvadą iš bentonitinio molio pastos aplink vamzdžius, kad būtų pilnai užpildytos 

tuštumos tarp jų ir Voltex kraštų (žiūr.: 9 pav.). Ten, kur vamzdynų išėjimai yra arti vienas kito, sandariai apipjaustyti Voltex 

būtų nepraktiška.  Todėl su mentele išlyginkite 40 mm storio bentonitinio molio pastos sluoksnį per visą paviršių tarp 

vamzdyno išėjimų ir paplatinkite bentonitinio molio pastos ant kiekvieno vamzdyno išėjimo, mažiausiai 40 mm (žiūr.: 11 

pav.). 

 

Metalinės polinės sienos 

Paklokite Voltex, vadovaujantis darbinių siūlių įrengimo rekomendacijomis (žiūr.: 12 ir 14 pav.). 

Pasirengiant darbui, mentele išlyginkite 40 mm storio bentonitinio molio sluoksnį išilgai visų metalinių polinių sienų. 

  

 

 
12 pav. Voltex įrengimas prie metalinių lakštų sienos 

 

 

 
13 pav. Voltex tvirtinimas prie nelygaus paviršiaus sienos 
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14 pav. Voltex tvirtinimas prie metalinio lakšto 

 

 

Jeigu vanduo sunkiasi į polinius sulankstymus, norint sustabdyti vandens tolimesnį sunkimąsi, kaip ir dėl kitų dengimo 

klausimų,  galite konsultuotis su CETCO atstovais (SIA OK Buvmateriali). 

Voltex pritvirtinimui prie metalinių polinių sienų rekomenduojame specialiuosius Hilti tipo tvirtintojus. 

 

Papildomos fanerinės plokštės naudojimo metodas 

Naudojant šį metodą, prie metalinių polinių sienų galima pritvirtinti 15 mm storio fanerinę plokštę, kad sudarytumėte lygų 

paviršių, ant kurio tvirtinamas Voltex. Visas tuščias vietas tarp plokščių ir polinių sienų reikia pripildyti gruntu arba betonu. 

Tvirtinkite Voltex ant plokštės, vadovaujantis vertikaliojo įrengimo rekomendacijomis (žiūr.: 14 pav.). 

 

 

 
15 pav. Voltex tvirtinimas prie betoninių polių 

 

 

 
16 pav. Horizontalus Voltex tvirtinimas kampe 
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17 pav. Voltex tvirtinimas vidiniame betono kampe 

 

 

 
18 pav. Voltex tvirtinimas betoniniame tunelyje 

 

 

Gruntu užpilta betoninė atraminė siena 

Dengiant Voltex vertikalųjį paviršių, vadovaukitės žemiau pateikta paviršiaus paruošimo instrukcija. 

Gruntinės sienos paviršius turi būti be  tarpų, norint užtikrinti lygų paviršių Voltex paklojimui. Voltex galima panaudoti virš 

?didelių, santykinai seklių įdubimų. Paviršius negali turėti tuščių vietų arba iškilimų, didesnių nei 25 mm. Prieš Voltex 

paklojimą, pripildykite visas tuščias ertmes cemento mase ir nulyginkite iškilimus (žiūr.: 13 pav.). 

 

Kampinės ir prigludusios polinės sienos 

Paruoškite paviršių, remiantis Voltex bentonitinio molio pakloto įrengimo rekomendacijomis. Paklokite Voltex vadovaujantis 

vertikaliojo įrengimo nurodymais. 

Polinis paviršius turi būti be tuščių ertmių, norint užtikrinti lygų paviršių Voltex paklojimui. Voltex galima naudoti virš didelių 

įdubimų. Paviršius negali turėti tuščių ertmių arba iškilimų, didesnių nei 25 mm. Užpildykite visus įdubimus tarp polių 

cemento mase (žiūr.: 15 pav.). 

 

2.2 Gofruotos metalinės sienos 

Paklokite Voltex pilkąja (austinės) geotekstilės puse ant betoninių sienų prieš užpildymą. Baltoji (neaustinė) geotekstilės pusė 

turi būti nukreipta į išorę. 

Voltex galima naudoti iškart po liejimo formos nuėmimo. Nereikia laukti, kol betonas pilnai sukietės. 

 

2.3 Pagrindo paruošimas 

Sienų paviršius prieš Voltex paklojimą turi būti atitinkamai paruoštas. Paviršiaus poringą arba dantytą plotą užpildyti 

bentonitinio molio granulėmis. Iškilimus, kurie yra didesni nei 15 mm, nulyginti iki betoninio paviršaus. 

Nuo pamatų nuvalyti žemes, akmenis ir kitus nešvarumus, norint užtikrinti tiesioginį Voltex sąlytį su betonu. 

 

2.4 Klojimas prie gofruoto metalo sienų 

Prieš klojant pirmąjį Voltex sluoksnį, įrengti 40 x 40 mm apvadą iš bentonitinio molio pastos sienos/atramos vidiniame kampe.  
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Pradedant nuo apatinio sienos kampo, įrengti Voltex horizontaliąja kryptimi, paliekant 1.5 m ant vienos sienos ir likusią 

pakloto dalį prie kampo bei ant kitos sienos paviršiaus (žiūr.: 16 pav.). Nupjauti apatinį Voltex kraštą kampe mažiausiai per 

300 mm, kad Voltex galėtų būti pratęsiamas ant atramos. Pritvirtinti Voltex, laikantis atitinkamų reikalavimų. Tada nupjauti ir 

pakloti Voltex ant nepadengto atramos kampo ploto.   

Horizontaliąja kryptimi įrengti gretimus Voltex rulonus apatiniame sluoksnyje. Kiekvienas rulonas turėtų persidengti 

mažiausiai 100 mm ir būtų pratęstas mažiausiai 300 mm ant atramos.  

Vidiniuose kampuose panaudokite nenuimtą 20 mm storio cemento masės kraštą prieš Voltex paklojimą (žiūr.: 17 pav.).  

Iškastą plotą reikia nedelsiant užpildyti smėliu, iškart po Voltex paklojimo. Smėlį sutankinti mažiausiai iki 85% Proktoro 

tankio. 

 

2.5 Vamzdynų prasiskverbimas pro sienas 

Nupjaukite Voltex taip, kad šis sandariai priglustų prie vamzdynų išėjimų. Po Voltex paklojimo aplinkui išėjimus mentele 

išlyginkite bentonitinio molio sluoksnį iki 20 mm storio, kad pilnai užpildytų bet kokius tarpus tarp išėjimo ir Voltex krašto. 

Bentonitinio molio 40 mm storio pasta turi priglusti prie išėjimo ir padengti Voltex (žiūr.: 11  pav.). 

Vietose, kur keli vamzdyno išėjimai yra greta šalia vienas kito, būtų nepraktiška nupjauti Voltex taip, kad šis priglustų prie 

kiekvieno vamzdyno išėjimo. Mentele išlyginkite 20 mm storio bentonitinio molio granulių sluoksnį, padengiant visą paviršių 

aplinkui kiekvieno vamzdžio išėjimą. 

 

2.6 Sudūrimo vietos 

Voltex reikia pakloti iki gruntinio vandens lygio aukščio, dar pridedant 50 cm. Prie kiekvienos atžymos nupjaukite Voltex 

metaline temple. 

 

 

 
19 pav. Gruntu užpilto pagrindo/stogo tvirtinimas 

 

 

 
20 pav. Gruntu užpilto pagrindo/stogo tvirtinimas 

 

 

 



  VOLTEX                                                    
    BENTONITINIO MOLIO HIDROIZOLIACIJA 

 

UAB „Mosas“ /  Tel.: 8 5 2610179 / Faks.: 8 5 2608355 / Mob. 8 655 55108 / www.mosas.lt / www.hidroizoliacija24.lt 

 

13 

 

3 SKYRIUS 

 

 
TUNELIAI / GRUNTINIAI DENGTIEJI STOGAI 

Prieš įrengiant Voltex ant horizontalaus stogo paviršiaus, kloti Voltex po konstrukcija ir ant vertikaliųjų sienų vadovaudamiesi 

atitinkamomis įrengimo rekomendacijomis. Klokite Voltex tamsiai pilkos (austinės) geotekstilės puse į apačią, prie betoninio 

stogo paviršiaus (žiūr.: 20 pav.). 

Šiuo atveju ant Voltex reikės naudoti min. 200 mm storio armuotą betoninę viršutinę (dėvimąją) plokštę arba 600 mm storio 

sutankinto grunto sluoksnį.  

 

3.1 Įrengimas 

Įrenkite Voltex nuo žemiausio taško iki aukščiausio skersai kritimo linijos, kad būtų sukuriamas paklojimas perdengiant 

(perdengimas – min. 300 mm) (žiūr.: 18 pav.). 

Sutvirtinkite Voltex kraštus tarpusavyje, kad jam nebūtų galima pasislinkti užpylimo operacijos metu.  

Padenkite visus vamzdyno išėjimus mažiausiai 20 mm storio bentonitinio molio granulių pasta. Ši masė turi pasiekti Voltex ir 

pilnai užpildyti visas  tuščias ertmes aplinkui išėjimą (žiūr.: 19 pav.). 

Prie tunelio paviršaus kraštų pasukite Voltex į apačią link vertikaliosios sienos paviršiaus, padengiant jos  kraštą mažiausiai 

300 mm. 
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Waterstop-RX sandariklis 

 
 

1 SKYRIUS 

 

GAMINIO APRAŠYMAS 

 

2 SKYRIUS 

 

BENDRASIS PRITAIKYMAS 

 

3 SKYRIUS 

 

ĮRENGIMO INSTRUKCIJA 

 

4 SKYRIUS 

 

NAUDOJIMAS SU GELŽBETONIO PLOKŠTE SUSIJUSIOSE VIETOSE  

 

5 SKYRIUS 

 

NAUDOJIMAS, ESANT NELYGIEMS BETONO PAVIRŠIAMS 

 

6 SKYRIUS 

 

WATERSTOP-RX TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS 
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Paveiksle pavaizduota, kaip Waterstop-RX išbrinksta ir užpildo tuščias ertmes ir smulkius plyšius betone 

 

 

1 SKYRIUS 
 

GAMINIO APRAŠYMAS 

Waterstop-RX  yra bentonitino molio siūlių sandariklis, kurio gamyboje naudojamos unikalios natūralaus natrio bentonito savybės. Sąlytyje 

su vandeniu išbrinkstančio vulkaninės kilmės molio tūris padidėja daug kartų, palyginus su sauso molio tūriu,  bei sudaro nepralaidžią  

membraną. Waterstop-RX yra natūralaus natrio bentonito ir butilo kaučiuko mišinys. 

 

Kaip Waterstop-RX  veikia konstrukcijos siūlėse? 
Waterstop-RX naudojamas gelžbetonio konstrukcijose tarp pagrindinės plokštės ir betono sienos. Sąlytyje su į siūlę prasiskverbusiu vandeniu, 

Waterstop-RX išbrinksta, sudarydamas hermetišką sandarinimą, visiškai atskiriantį vandenį. Waterstop-RX izoliacija išliks efektyvi, net kai 

hidrostatinis slėgis sieks 70 metrų (7 barai). 

 

2 SKYRIUS 
 

BENDRASIS PRITAIKYMAS 

1 Waterstop-RX gali būti naudojamas tiek horizontalių, tiek vertikalių betoninių konstrukcijų siūlėse naujose arba esančiose 

konstrukcijose. 

2. Waterstop-RX skirtas gelžbetoniui, kurio minimalus stipris yra 20 N/mm
2
, jam būtina minimali 75 mm betono danga visomis 

kryptimis. Waterstop-RX  reikia kloti taip, kad jis būtų betono sienos/plokštės centre. 

 

3 SKYRIUS 
 

ĮRENGIMO INSTRUKCIJA 

Įrengimas (naudojant REVOFIX tinklelį): 

1. Užtikrinkite, kad konstrukcinių siūlių paviršius būtų švarus ir jose nebūtų stovinčio vandens. Laisvas/atsilupęs betonas turi būti nuvalomas. 

Griovelio formuoti nebūtina. 

2. Išvyniokite iš ritės reikiamo ilgio Waterstop-RX, nuo kurio nuimamas popierius yra nepažeistas. Nuimkite popierių ir prispauskite lipnia 

puse prie betono taip, kad Waterstop-RX užpildytų betono nelygumus. Kai Waterstop-RX yra įtvirtintas, nuimkite likusį popierių. 

3. Uždėkite Revofix ant Waterstop-RX taip, kad jie stipriai ir tiksliai perdengtų vienas kitą. Dangas sukalkite vinimis, naudodami Revofix 

savisriegius važtus (4 savisriegiai važtai 1 bėginiam metrui). 

4. Norint sujungti Waterstop-RX per visą jo ilgį, paprasčiausiai reikia ,,nupjauti ir sujungti", darant nenutrūkstamą liniją. Nedėkite Waterstop-RX  

vieno ant kito (žiūr. 1 pav.). 

 

4 SKYRIUS 
 

NAUDOJIMAS SU GELŽBETONIO PLOKŠTE SUSIJUSIOSE VIETOSE  

1. Waterstop-RX galima įrengti kaip antbriaunius aplink liejinius ar per sienos/plokštės prasiskverbimus. Ten, kur jis taikomas, vadovautis 

ankščiau minėtais Revofix tinklelio montavimo nurodymais. 

2. Waterstop-RX draudžiama naudoti, sandarinat  vamzdžio ir kabelio, einančio per įbetonuotą movą, aplinką. 
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1 pav.  Waterstop-RX įrengimas betoninių konstrukcijų siūlių vietose 

 

4.1 ĮBETONUOTŲ VAMZDŽIŲ VIETOS 

1. Užtikrinkite, kad vamzdžiai ir kiti paviršiai būtu švarūs ir nuriebinti. 

2. Norint padaryti uždarą sandarinimą, nupjaukite nuo ritės reikiamo ilgio Waterstop-RX su nepaliestu  popieriumi ir apsupkite juo vamzdį, 

sujungiant galus. Nuimkite popierių (žiūr.: 3 pav.). 

3. Jeigu vamzdis kerta keletą vietų, kartokite aukščiau minėtas procedūras (žiūr.: 4 pav.). 

4. Sandarindami plienines sijas, kolonas, sutvirtinimus, krano kojas ir pan., nupjaukite Waterstop-RX ir sujunkite galus kiekviename vidiniame 

kampe, kad plieno paviršius būtų hermetiškai ir tolygiai užsandarinamas. 

 

4.2 KAMPUOTOS FORMOS VAMZDŽIŲ VIETOS 

1. Apsupkite vamzdį Waterstop-RX, atsižvelgdami į įbetonuoto vamzdžio formą (žiūr.: 3 pav.).  

2. Uždėkite Waterstop-RX iš visų vamzdžio pusių. Nupjaukite ir sujunkite Waterstop-RX  kiekviename vidiniame kampe, siekiant sudaryti  

hermetišką betono sandarinimą. 

3. Waterstop-RX galima naudoti ant betono su Revofix  tinkleliu (paliekant vietą vinims) arba suveržiančia viela. 

 

 

 
2 pav. Tipinė plokštės/sienos konstrukcinė siūlė 
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3 pav. Vieno įbetonuoto vamzdžio išėjimo vieta 

 

 
4 pav. Vieno dėžės tipo vamzdyno išėjimo vieta 

 

 

5 SKYRIUS 
 

NAUDOJIMAS, ESANT NELYGIEMS BETONO PAVIRŠIAMS 

1. Tolygiai uždėkite Waterstop-RX ant nelygių paviršių, tvirtai prispaudžiant prie viso išsikišimų ir įdubimų kontūro. Padenkite įdubimus arba 

plyšius, nepaliekant tuštumų  tarp paviršiaus ir Waterstop-RX. Gali prireikti uždėti Waterstop-RX, paliekiant giliuosius plyšius arba įdubimus. 

2. Naudojant Revofix tinklelį arba suveržiančią vielą,  vadovaukitės bendrojo įrengimo nurodymais. 

 

6 SKYRIUS 
 

WATERSTOP-RX TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOSž 

Cheminė sudėtis 

Medžiaga Bandymo metodas Waterstop-RX rezultatai 

Butilo kaučiuko angliavandenilis (% nuo svorio) ASTM D-297 24.9% 

Bentonitas SS-S-210-A 75.0% 

Laki medžiaga ASTM D-6 Mažiau nei1% 

Pastaba: sudėtyje nėra asbesto skaidulų ar bitumo 

Fizikinės charakteristikos 

Charakteristika  Bandymo metodas Waterstop-RX rezultatai 

Santykinis svoris ASTM D-7 1.57 

Minkštėjimo temperatūra ASTM D-30 Nėra  

Prasiskverbimas  ASTMD-217 

150 GTL 

300 GTL 

 

58 

85 

Užsiliepsnojimo temperatūra ASTM D 93-97 185°C 

Maksimalaus slėgio dydis Hidrostatinio spaudimo testas 70 m (7 bari) 

Pagreitintas senėjimas (Mechaninėje krosnyje 4 valandas prie 

100°C) 

Sudėtyje buvo 99% kietos medžiagos 

Srauto pasipriešinimas (20 mm viršutinė siūlė buvo kontroliuojama 

iki   57°C   7 dienas) 

Nėra srauto 

Galiojimo terminas  Nenustatytas  

Sukibimas su betonu  Mechaninis pritvirtinimas/sukibimas 

Naudojimo temperatūra  -15°C iki +52°C 
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APRIBOJIMAI 

 Ten, kur Waterstop-RX tenka naudoti galimai užterštomis vandens arba grunto sąlygomis, prašome  prieš įrengiant 

pasitarti su Waterstop-RX platintoju (SIA OK Būvmateriāli). 

 Waterstop-RX naudojimas apribotas betono siūlėje ir nenaudojamas ant lanksčių paviršių. 

 Waterstop-RX negalima ilgam laikui įmerkti į vandenį prieš jų panaudojimą. 

 Jeigu Waterstop-RX išbrinksta 1.5 karto daugiau už pradinį dydį iki padengimo betonu, jis pakeičiamas nauja 

medžiaga. 

 Waterstop-RX  turi būti padengtas mažiausiai 75 mm storio betono sluoksniu iš visų pusių. 

 Waterstop-RX  paprastai nenumatytas naudojimui judančiose siūlėse.  

 


