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GAMINIO VADOVAS

TURINYS

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 5.0 kg/m2 natrio bentonito. Abu geotekstilės 
sluoksniai tarpusavyje sujungti specialios technologijos 
(smūginio susiuvimo) metodu. Tokiu būdu yra hermetizuojamas
tarp jų esančio natrio bentonitinio molio granulės. VOLTEX DS®
yra su papildomu sluoksniu iš polimero, kuri yra sujungta su 
neaustinės geotekstilės paviršiumi. Šis sluoksnis užtikrina ypač 
mažą vandens garų paralidumą. 

KAS YRA NATRIO BENTONITAS?

Betonas

Austinė geotekstilė

Natrio bentonito 
granulės

Neaustinė geotekstilė

1 pav. Voltex schema

Neaustinės 
geotekstilės 
pluoštai

KAS YRA NATRIO BENTONITAS?
KAIP VEIKIA VOLTEX ?
PRIEDAI
PAPILDOMOS PRIEMONĖS
APRIBOJIMAI

BENTONITO IR GEOTEKSTILĖS HIDROIZOLIACIJA

ĮRENGIMO INSTRUKCIJOS
SKYRIUS 1: HORIZONTALUS ĮRENGIMAS
 1.1  Pagrindo paruošimas 
                1.2  Voltex klojimas
 1.3  Poliniai pamatai
              1.4  Hidroizoliacija aplink vamzdžius
              1.5  Lifto šachtos

1.6 Plokščių kraštai, monolitinės sienos
1.7 Perdangos/sienos hidroizoliacija

2.3   Metalinė spraustasienė
2.4  Torkretbetonio siena
2.5  Atraminė, polinė siena 

 
SKYRIUS 2: HIDROIZOLIACIJA SU LIEKAMAISIAIS 
KLOJINIAIS
 2.1  Įrengimo instrukcijos
 2.2  Atraminė „Berlyno“ sienutė

SKYRIUS 3: UŽKASAMOS (DVIPUSIO BETONAVIMO) 
SIENOS
 3.1  Pagrindo paruošimas
 3.2  Voltex klojimas

3.3  Vamzdžio sandarinimas sienoje
3.4  Hidroizoliacijos nutraukimas grunto lygyje
3.5  Sienos iš blokelių  

SKYRIUS 4: SPECIALIOS SĄLYGOS
 4.1  Surenkamos konstrukcijos  
                4.2  Užterštos sąlygos

ŠIS GAMINIO VADOVAS SKIRTAS SUSIPAŽINTI SU 
VOLTEX IR VOLTEX DS HIDORIZOLIACIJOS ĮRENGIMU 
STATYBVIETĖSE. ŠĮ KATALOGĄ SUDARO ŠIE SKYRIAI: 
HORIZONTALUS ĮRENGIMAS, HIDROIZOLIACIJA SU 
LIEKAMAISIAIS KLOJINIAIS, UŽKASAMOS (DVIPUSIO 
BETONAVIMO) SIENOS, SPECIALIOS SĄLYGOS. DĖL 
VISŲ SITAUCIJŲ, KURIŲ NĖRA APRAŠYTA KATALOGE, 
GALITE KREIPTIS Į CETCO ĮGALIOTUS ATSTOVUS 
UAB MOSAS DĖL DAUGIAU INFORMACIJOS. ŠIAME 
KATALOGE INSTRUKCIJOS YRA SKIRTOS VISIEMS 
VOLTEX GAMINIAMS. PRIEŠ ĮRENGIANT VOLTEX 
HIDROZIOLIACIJA, PERSKAITYKITE ŽEMIAU 
APRAŠYTAS INSTRUKCIJAS.

VOLTEX® formuoja ištisinį
mechanišką surišimą su 
betonu. Šis surišimas 
sukuriamas, kai stiprias 
VOLTEX® geotekstilės 
gijas įtraukia liejamas 
betonas, kaip parodyta 
schemoje.
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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. Nepriklausomoslaboratorijos 
bandymai, atlikti vadovaujantis ASTM D-903 standartu, nustatė 
vidutinę 2,6 kN/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.

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.

PRIEDAI

APRIBOJIMAI

PAPILDOMOS PRIEMONĖS

BENTOSEAL® – natrio bentonito masė, naudojama užtaisymams 
aplink skverbtis, kampinėse sandūrose ir užbaigimo vietose.
CETSEAL – vienkomponentis polieterio sandariklis ir klijai.

WATERSTOP-RX®– išsiplečiantis siūlių sandariklis, naudojamas 
(vamzdynų prasiskverbimų) ir betoninių konstrukcijų sujungimo
vietose.
AQUADRAIN – drenažinė membrana su geotekstilės audiniu, 
naudojama horizontalioms ir vertikalioms konstrukcijoms.

AKWASWELL – hidrofilinis sandariklis.

TERMINATION BAR – nerūdijančio plieno juosta, skirta pritvirtinti 
hidroizoliacija nutraukimo metu.
CEMENTITIOUS BOARD – 12 mm storios betoninė siena, skirta 
apsaugoti hidroizoliacija, kai demontuojami klojiniai, medinės lentos.
CETBIT 300 – savaime limpanti bituminė hidroizoliacija.
TB-BOOT – inkarų dangteliai, esami dydžiai: TB-6SN, TB-8 ir TB-10.

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® 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.

Šiame gaminio kataloge pavadinimas „VOLTEX“ yra 
aprašytos instrukcijos, kurios yra taikomos visiems 
gaminiams: VOLTEX, VOLTEX CR, VOLTEX DS, VOLTEX 
DSCR. Katalogo pabaigoje yra aprašyti visi gaminiai.

konkrečiose vietose, reikalaujančiose papildomos apsaugos.

SEAMTAPE® – aukštos kokybės juosta, skirta sandarinti 
VOLTEX DS® membranos siūles. 

VOLTEX® nėra pritaikytas sandarinti deformacines siūles. 
Nenaudokite VOLTEX gaminio ant mūrinių sienų. Dėl 
daugiau informacijos galite pasikonsultuoti su CETCO 
įgaliotais atstovais UAB MOSAS

VOLCLAY GRANULES® – grynos Volclay® bentonito granulės 
naudojamos sausos arba kaip pasta (sumaišius su vandeniu) 

VOLTEX®  įrengimas yra greitas ir paprastas. Paprasčiausiai klokite 
paklotus ant paruošto pagrindo ir pritvirtinkite 9 vnt/m2 vinimis . 
VOLTEX® hidroizoliacijai nereikia  gruntavimo ar klijų ir gali būti 
įrengiamas, bet kokiomis oro sąlygomis. VOLTEX®  yra lengvai 
pjaustomi statybvietėje, norint suformuoti apvalius kampus ar 
vamzdžių prasiskverbimus.
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VOLTEX deklaruojamos techninės savybės
 

Eil. 

Nr. 
Savybės apibūdinimas 

Matavimo 

vienetai 

Tyrimo 

metodas 
Reikšmė 

7 

Apkrauto gaminio storis ±10% 

2 kPa 

20 kPa 

200 kPa 

mm EN 9863-1 

 

8,1 

7,2 

6,3 

8 

Atsparumas tempimui 

-skersai 

-išilgai 

kN/m EN ISO 10319 

 

≥ 10,0 

≥ 10,0 

9 
Atsparumas pradūrimui (CBR 

metodas) 
kN EN ISO 12236 ≥ 1,8 

10 Atsparumas pradūrimui kg ASTM  D 4833 61,3 kg 

11 
Atsparumas prakirtimui (krentančio 

konuso testas), skylės skersmuo 
mm EN ISO 13433 ≤ 10 

12 Tekstilių atskiriamasis stipris N/m ASTM D 6496 ≥ 400 

13 
Viršutinio sluoksnio sukibimas su 

betonu 
N/m ASTM D 903 66,7 

14 
Kompozitinės hidroizoliacijos 

filtracijos koeficientas. kv 
m/s ASTM D 5887 ≤ 1,0x10-11 

15 Vandens laidumas (m3/m2)/s ASTM D 5887 ≤2.0x10-09 

16 
Atsparumas hidrostatiniam vandens 

slėgiui 
m ASTM D 5385 70,2 

17 
Žemos temperatūros poveikis 

lankstumui 
C° ASTM D 1970 

be poveikio 

iki -32 

     

   

1 Bentonitinio molio granuliometrija mm - 0-3 

2 Dygsnių kiekis suaudžiant geotekstiles vnt. - 100 000 

3 Montmorilonito kiekis gaminyje % - ≥90 

4 Smėlio ir organikos kiekis gaminyje % - ≤10 

5 Gaminio masė* g/m2 EN 14146 ≥ 5300 

6 Bentonitinio molio masė gaminyje* g/m2 EN 14147 ≥ 5000 
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VOLTEX®

300	mm	min VOLTEX®

GAMINIO VADOVAS

Prieš diegdami „VOLTEX®“ perskaitykite šį įrengimo vadovą, kad 
sužinotumėte daugiau apie konkrečius procesus. Dėl procesų, 
kurios nėra aprašytos šiame vadove, kreipkitės į CETCO dėl 
konkrečių įrengimo instrukcijų.

SKYRIUS 1 
HORIZONTALUS ĮRENGIMAS

Perdengimai min. 300 mm

Pav. 1.1 – 100 mm ir 300 mm perdengimai

Perdengimai
min. 100 mm

TAMSIAI PILKOS (AUSTINĖS) GEOTEKSTILĖS PUSĖ Į VIRŠŲ

Voltex yra skirtas naudojimui po gelžbetonio konstrukcijomis (kurių 
minimalus storis – 100 mm horizontalioms ir 150 mm vertikalioms 
konstrukcijoms). VOLTEX CR® arba VOLTEX DSCR® naudojami 
užterštomis sąlygomis, nustatytomis CETCO vandens mėginio 
bandymu.

1.1 PAGRINDO PARUOŠIMAS

1.2 VOLTEX KLOJIMAS

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

Armuota betoninė plokštė
WATERSTOP-RX®  
min. 75 mm betono 
sl. iš abiejų pusių

       Pav. 1.2 – Perdengimus pritvirtinti su tvirtinimo detalėmis

Kai plokštė liejama etapais, Voltex paklotas turi būti pratęsiamas 
mažiausiai 300 mm (pav. 1.3) nuo plokštės krašto. Tai užtikrina
pakankamą Voltex pakloto persidengimą prieš liejant kitą 
plokštę. Visuose plokštės sujungimuose turi būti įrengiamas
Waterstop-RX siūlių sandariklis su revofix tvirtinimo tinkleliu 
(pav. 1.3).

Hidrostatinėmis sąlygomis VOLTEX® turėtų būti montuojamas po 
pamatais ir perdangas, kaip parodyta 1.6

montuojamas 
aplink pamatus ir perdangas, kaip parodyta 1.9, 1.10 ir 1.11 
paveiksle. 

Prieš pradėdami Voltex pakloto klojimą, perskaitykite naudojimosi 
instrukcijas, kad geriau susipažintumėte su specifine darbo
tvarka ir panaudojimu.

Susisiekite su įgaliotais CETCO atstovais (UAB „Mosas“ norėdami 
sužinoti specifinius klojimo principus.)

ĮRENGIMO INSTRUKCIJOS

BENTONITO IR GEOTEKSTILĖS HIDROIZOLIACIJA

Klokite Voltex arba Voltex DS ant gerai paruošto paviršaus 
tamsiai pilkos (austinės) geotekstilės puse į viršų. Perdenkite 
susiliečiančiuskraštus mažiausiai 100 mm ir 300 mm pakopomis
(pav. 1.1). Būtinai perdengimus pritvirtinti su tvirtinimo detalėmis,
kaip nurodyta pav. 1.2.

Perdengimai
min. 100 mm

, 1.7 ir 1.8 paveiksle. 
Ne hidrostatinėmis sąlygomis VOLTEX® turėtų būti  

Pav. 1.3 – Pratęskite VOLTEX® paklotą min. 300 mm  nuo plokštės 
krašto.  Įrenkite WATERSTOP siūlių sandariklį ir pritvirtinkite su revofix 
tinkleliu
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VOLTEX®

VOLTEX®

WATERSTOP-RX®  
75 mm min. betono sl.

Armuota betoninė plokštė
 min. 100 mm storio

Gerai sutankintas pagrindas

WATERSTOP-RX®  su 
revofix tinkleliu 
75 mm min. betono sl

Armuota betoninė plokštė
 min. 150 mm storio

Gerai sutankintas pagrindas

TAMSIAI PILKOS (AUSTINĖS) GEOTEKSTILĖS PUSĖ Į VIRŠŲ

                 Pav. 1.4 – VOLTEX® klojimas ant gerai sutankinto pagrindo, reikalinga min. 100 mm armuota betoninė plokštė

Paruošiamasis sluoksnis

TAMSIAI PILKOS (AUSTINĖS) GEOTEKSTILĖS PUSĖ Į VIRŠŲ

                  Pav. 1.5 – VOLTEX® klojimas ant paruošiamojo sluoksnio, reikalinga min. 150 mm storios armuota betoninė plokštė
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VOLTEX®

VOLTEX®

VOLTEX®

BENTOSEAL®

VOLTEX®

VOLTEX®

BENTOSEAL®

VOLTEX®

VOLTEX®

VOLTEX®

300	
mm 

VOLTEX®

GAMINIO VADOVAS

HIDROSTATINĖS SĄLYGOS NEHIDROSTATINĖS SĄLYGOS

BENTOSEAL® pasta 
(min38mm x 38 mm)

VOLTEX®

BENTOSEAL® pasta 
(min38mm x 38 mm)

BENTOSEAL® pasta 
(min38mm x 38 mm)

Term Bar arba 
BENTOSEAL®

Term bar arba
 BENTOSEAL®

WATERSTOP-RX®  su 
revofix tinkleliu 
75 mm min. betono sl.

WATERSTOP-RX® su 
revofix tinkleliu 
75 mm min. betono sl.

WATERSTOP-RX®  su 
revofix tinkleliu
75 mm min. betono sl.

WATERSTOP-RX®  su 
revofix tinkleliu
75 mm min. betono sl.

WATERSTOP-RX®  su 
revofix tinkleliu
75 mm min. betono sl.

WATERSTOP-RX®  su 
revofix tinkleliu
75 mm min. betono sl.

sluoksnis

Pav. 1.10. Pamato detalė. Pakelta plokštė (nehidrostatinės sąlygos)Pav. 1.7. Pamato detalė. Pakelta plokštė (hidrostatinės sąlygos)

Pav. 1.8. Pamato detalė. Ištisinė pamato plokštė (hidrostatinės sąlygos) Pav. 1.11. Pamato detalė. Pakelta plokštė (nehidrostatinės sąlygos)

Pav. 1.6. Pamato detalė (hidrostatinės sąlygos) Pav. 1.9. Pamato detalė (nehidrostatinės sąlygos)

paruošiamasis 
sluoksnisparuošiamasis

BENTONITO IR GEOTEKSTILĖS HIDROIZOLIACIJA
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WATERSTOP-RX® 

BENTOSEAL®

VOLTEX®

WATERSTOP-RX® 

VOLTEX®

WATERSTOP-RX®

VOLTEX®

BENTOSEAL® BENTOSEAL®

VOLTEX® VOLTEX®

VOLCLAY  
GRANULĖS

50mm storio BENTOSEAL®

VOLCLAY GRANULĖS

WATERSTOP-RX®

 VOLCLAY GRANULĖS

Polis

50 mm storio
VOLCLAY GRANULĖS

POLIS

GALVENA

WATERSTOP-RX®                           ARMATŪROS STRYPAI

ROSTVERKAS
ROSTVERKAS

Pav. 1.15 Grindų perdanga (Hidrostatinės sąlygos)

Pav. 1.13 Galvena (nehidrostatinės sąlygos)

Pav 1.12 Galvena (hidrostatinės sąlygos)

WATERSTOP-RX®  ARMATŪROS STRYPAI   BENTOSEAL®

Pav.1.14 – Grindų perdanga (Nehidrostatinės sąlygos)

1.3 POLINIAI PAMATAI
VOLTEX neturi būti įrengiamas polių viršuje. Prakirpti VOLTEX taip, kad jis tvirtai
ir sandariai būtų prigludęs aplink polius. Vėliauįrengti maždaug 40 mm storio 
apvadą iš BENTOSEAL pastos susikirtime tarp VOLTEX ir polių. BENTOSEAL 
pasta ant VOLTEX ir polių turėtų būti užleista mažiausiai 40 x 40 mm storiu. 
„WATERSTOP-RX®“ turi būti užklijuota ant polių paviršiaus aplink  armatūrinį 
plieną (1.12 pav.).
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VOLTEX®

BENTOSEAL®

VOLTEX®

WATERSTOP-RX® 

BENTOSEAL®

VOLTEX®

WATERSTOP-RX® 

BENTOSEAL®

GAMINIO VADOVAS

WATERSTOP-RX®  
75 mm min. betono sl.

BENTOSEAL®

VAMZDIS

TAMSIAI PILKOS (AUSTINĖS) GEOTEKSTILĖS PUSĖ Į VIRŠŲ

ESAMAS 
GRUNTAS

VOLTEX®  PAKLOTAS 
TARP VAMZDŽIŲ

VOLCLAY GRANULĖS

VAMZDIS

PARUOŠIAMASIS SLUOKSNIS  VOLCLAY GRANULĖS

PARUOŠIAMASIS SLUOKSNIS
VOLCLAY GRANULĖS

                              Ant paruošiamojo sluoksnio                      Ant gerai sutankinto pagrindo

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.: 1.18 pav.)

Pav. 1.16 – BENTOSEAL® tepimas aplink vamzdį Pav. 1.17 – Vieno vamzdžio mazgo sudarymas

Išpjaukite angas Voltex paklote taip, kad sandariai apdengtų 
vamzdynų išėjimus ir pritvirtinkite prie plokščių. Po Voltex 
paklojimo, mentele suformuokit apvadą iš bentonitinio molio 
pastos aplink vamzdžius, kad būtų pilnai užpildytos
tuštumos tarp jų ir Voltex kraštų (žiūr.: 1.16 pav.)

1.4 HIDROIZOLIACIJA APLINK VAMZDŽIUS

BENTONITO IR GEOTEKSTILĖS HIDROIZOLIACIJA

VOLTEX® 

ĮRENGIAMAS VOLTEX® 
PAKLOTAS TARP VAMZDŽIŲ

Pav. 1.18 – Kelių vamzdžių mazgas. BENTOSEAL®  tepimas aplink vamzdžius ir tarp jų
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300	mm 
min.

VOLTEX®

VOLTEX®

Pav. 1.19– VOLTEX® lifto šachtos hidroizoliacija

Gerai sutankintas pagrindas

WATERSTOP-RX® su 
revofix tinkleliu ir 
75 mm min. betono sl.

Gerai sutankintas pagrindas  Gerai sutankintas pagrindas

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.: 1.19 pav.).

Kai hidroizoliacija Voltex pasiekia plokštės kraštą, reikia kloti iki pat 
viršaus, kaip nurodyta pav. 1.20, arba pratęsti Voltex kilimą min. 
300 mm už krašto, kaip nurodyta pav. 1.21. Plokštės krašte Voltex 
turi būti pilnai užklotas tarp konstrukcijų.

1.5 LIFTŲ ŠACHTOS

WATERSTOP-RX® su tinkleliu revofix įrengiamas sienos/perdangos 
sandūrose, kaip nurodyta pav. 1.22.

1.6 PLOKŠČIŲ KRAŠTAI, MONOLITINĖS SIENOS
Kai įrengimas pasiekia konstrukcijos kraštą, būtina pratęsti 
Voltex į viršų ir į šoną (pav. 1.20), suformuojant mažiausiai 
150mm (pav. 1.21)  užlaidą. BENTOSEAL tepamas į 
kampą tarp sienos ir perdangos min. 40 x 40 mm. 

Kai klojiniai yra demontuojami, likusi dalis Voltex dalis turi būti 
pritvirtina  prie  betono,  naudojant  nerūdijnačio  plieno  metalinę 
juostą. (pav. 1.20)

Pav. 1.20 – VOLTEX® hidroizoliacijos pritvirtinimas Pav. 1.21 – VOLTEX® hidroizoliacijos pratęsimas ir apipjaustytas po
betono užliejimo

Plokštės 
kraštas

Plokštės 
kraštas

VOLTEX® VOLTEX®  pritvirtintas  plieniniu 
profiliu prieš betonavimą

Likusi VOLTEX® dalis pratęsiama už krašto
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300	
mm 
min.

300	
mm 
min.

VOLTEX®

300	mm
BENTOSEAL®

GAMINIO VADOVAS

Drenažinė 
membrana 
AQUADRAIN

VOLTEX® 

AQUADRAIN VOLTEX® 

G/b siena

Pradedant vertikalųjį įrengimą, užtikrinkite Voltex 
Plokštės/sienos sandūra:

1.7 IŠORINĖS SIENOS/PERDANGOS 
HIDROIZOLIACIJA

ltex DS 
pakloto 300 mm persidengimą nuo horizontaliosios plo tės. 
Tada įrengti sekančius Voltex sluoksnius virš paskutinių 
sluoksnių mažiausiai su 100 mm persidengimu, ir mažiausiai 
300 mm persidengimu zigzago būdu, užtikrinant vertikaliuosius 
padengimus.

arba Vo
kš

VOLTEX® užlaida min 300 mm

Vamzdis

VOLTEX® 

VOLTEX® 

Išorinės sienos instrukcijos:
Voltex klojimas horizontaliai (tamsiai pilka geotekstilės pusė į viršų) ir
pratęsiama  užlaida  min.  300  mm  prie  sienos /perdangos  kampo, 
kaip nurodyta pav. 1.22. Pritvirtinkite Voltex kraštus, kad būtų 
išvengtas bet koks paklotų pasislinkimas prieš betono liejimą ar jį 
liejant.

Pav. 1.22 Perdangos / sienos perėjimas. Voltex paklotas turi 
prasitęsti min. 300 mm už perdangos siūlės ir 300 mm po 
perdangą.

Pav. 1.23 Vamzdžio prijungimas prie drenažinės membranos.

BENTONITO IR GEOTEKSTILĖS HIDROIZOLIACIJA

Medinės 
lentos

Medinės 
lentos

Klojant Voltex po perdangą, turi būti užtikrinta užlaida min 300 
mm, kaip nurodyta pav. 1.22. Užlaidas pritvirtinkite vinimis.

Pradedant vertikalųjį įrengimą, užtikrinkite Voltex pakloto 
300 mm persidengimą nuo horizontaliosios plokštės 
(pav 1.22). Tada įrengti sekančius Voltex sluoksnius virš 
paskutinių sluoksnių mažiausiai su 100 mm persidengimu, 
ir mažiausiai 300 persidengimu zigzago būdu, užtikrinant 
vertikaliuosius padengimus. 

Kai įrenginėjami ant metalnių lakštų sienų. Pasirengiant darbui, 
mentele ištepkite 38 mm storio bentonitinio molio sluoksnį išilgai 
visu metalinių lakštų sienų. Prieš 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 mmpersidengimu zigzago būdu, užtikrinant 
vertikaliuosius padengimus. Tada klokite po perdangą VOLTEX 
paklotą, apipjaustydami pagal lakšto kontūrus.

WATERSTOP-RX®   
su revofix tinkleliu 
75 mm min. 
betono sl.

WATERSTOP-RX®  

m
 su revofix tinkleliu

m min. betono sl.75 
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AQUADRAIN

VOLTEX®

300	mm	
min.

BENTOSEAL® BENTOSEAL®  
(min 38mm x 38mm)

WATERSTOP-RX® 
75 mm min.  
betono sl.

G/b siena

VOLTEX® 

Paruošiamasis 
sl.

VOLTEX®

VOLTEX® 
paklotas 
(horizontaliai 
pirmas sl. )

VOLTEX® 

VOLCLAY GRANULĖS 
tepamos į kampus 

VOLTEX® 

Vamzdis

 
VOLTEX®

Esamas 
Metalinių gruntas
lakštų 
siena

SKYRIUS  2 
SIENOS HIDROIZOLIACIJA SU 

LIEKAMAISIAIS KLOJINIAIS
Medinės 
lentos

AQUADRAIN lakštai ir 100BD pagrindo nutekėjimo kompozicinė 
sistema turėtų būti prijungta prie vandens išleidimo sistemos.

Atraminė polinė siena turi būti pakankamai plokščia, kad VOLTEX 
galėtų būti nesudėtingai įrengiamas.
Prieš įrengdami hidroizoliacija, naudokite statybos metodus, 
kad užtikrintumėte vandens tekėjima per atraminę sieną. 
Jeigu yra vandens pratekėjimas, prieš montuodami VOLTEX, 
ant nutekėjimo zonos uždėkite polietileno lakštus. Polietileno 
lakštai turėtų tęstis nuo nutekėjimo aukščio iki sienos 
pagrindo, kad aspaugotų visą hidroizoliaciją toje vietoje.

Pav. 1.25 - Metalinė spraustasienė

VOLTEX® arba VOLTEX DS® TAMSIAI PILKOS 
(AUSTINĖS) GEOTEKSTILĖS PUSĖ Į VIRŠŲ

Pagal statybos metodus, prieš betonavimą VOLTEX yra 
įrengiamas ant liekamųjų klojinių. VOLTEX arba VOLTEX DS 
turi būti įrengiamas tamsiai pilkos (austinės) geotekstilės 
puse į konstrukciją. Apie konkretų metodą ir išsamias 
įrengimo instrukcijas galite rasti 2-ame skyriuje.

Pav. 1.24 - PAKELTA PLOKŠTĖ - AQUADRAIN lakšto 
prijungimas prie vamzdžio, naudojant 100BD priemones

Šiame skyriuje aprašyti statybos metodai su liekamaisiais
klojiniais, leidžia neišeiti iš nuosavybės ribų ir pilnai išnaudoti  
turimą žemę statybai. Įrodyta, kad VOLTEX / VOLTEX DS yra 
viena iš efektyviausių ir plačiausiai naudojamų priemonių 
hidroizoliuojant pastatus, kai naudojami liekamieji klojiniai. 
Aprašyti šie metodai: atraminė „Berlyno“ sienutė, metalinė 
spraustasienė, torkretbetonio siena.

AQUADRAIN Prieš betonavimą, apsaugokite bentonitinio molio 
hidroizoliacinius gaminius nuo vandens. 
Po bet kokių kritulių esantį vandenį reikia kuo greičiau 
išpumpuoti.

Atraminė  siena:  Kasimo  darbai  turi  būti  atlikti  kokybiškai,  kad 
užtikrinti atraminei sienai geras sąlygas. Medinės atraminės lentos turi
būti  įrengtos  iki  žemiausio  hidroizoliacijos  lygio,  o  tuštumos  
užpildytos  sutankintu  gruntu  arba  cementiniu  mišiniu. Tarpai 
tarp lentų turi būti mažesni nei 25 mm. Tarpai, viršijantys 25 mm, 
turi būti visiškai užpildyti cementiniu mišiniu ar kita kieta medžiaga.

WATERSTOP-RX® su
 revofix tinkleliu 75 
mm min. betono sl.
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300	
mm 
min.

VOLTEX®

300	
mm 
min.

WATERSTOP-RX®

VOLTEX®

GAMINIO VADOVAS

Vamzdis

WATERSTOP-RX®

19	mm	BENTOSEAL®	fillet

Vamzdis

AQUADRAIN

G/b siena

Vamzdžio sandarinimas sienoje: 
Išpjaukite angas Voltex paklote taip, kad sandariai apdengtų
vamzdynų išėjimus ir pritvirtinkite prie vertikaliųjų plokščių. 
Po Voltex paklojimo, mentele suformuokite apvadą 6 mm 
storio iš bentonitinio molio pastos aplink vamzdžius. Tada 
klokite sekantį Voltex paklotą ir suformuokite apvadą 19 mm 
storios aplink vamzdį, kaip nurodyta pav. 2.1.

Pav. 2.1 Vamzdžio sandarinimas sienoje. Voltex išpjovimas 
aplink vamzdį ir BENTOSEAL mastikos tepimas 19 mm 
storio aplink vamzdį ir 6 mm storio užtepimas ant pakloto.

AQUADRAIN

G/b siena

Pav. 2.2 Vamzdžio sandarinimas sienoje. Išpjauti angą Voltex
aplink vamzdį ir užtepkite BENTOSEAL aplink vamzdį 19 mm 
storio ir užtepkite min. 75 mm ant pakloto. 

300mm VOLTEX su išpjauta 
anga aplink vamzdį

BENTOSEAL®   
6mm x 75 mm min. 

19 mm BENTOSEAL®

BENTOSEAL®  apvadas
6 mm x 75 mm min.

300 mm VOLTEX® 

Voltex įrengimas sienos/perdangos sandūroje aprašytas 1.7 
skyriuje, 10 psl. Voltex paklotai gali būti įrengti horizontaliai ir 
vertikaliai. Paklotai turi būti pritvirtinti su specialiomis vinimis 15 
vnt./m2. Įrengiant sekančius Voltex sluoksnius virš paskutiniųjų 
sluoksnių mažiausiai su 100 mm persidengimu, ir mažiausiai 
300 mm persidengimu zigzagu būdu, užtikrinant vertikaliuosius 
padengimus. Voltex turi būti klojamas iki grunto lygio, 
užtikrinkite, kad paklotų persidengimų siūlės nebūtų tame 
pačiame aukštyje kaip ir betono konstrukcijos siūlės.  

Esanti ertmė tarp vamzdžio ir sienos turi būti užpildyta 
nesusitraukiančiu cementiniu mišiniu ir aplink vamzdį 
įrengti WATERSTOP-RX juostą, kaip nurodyta pav. 2.2.

Inkarų dangteliai:

BENTONITO IR GEOTEKSTILĖS HIDROIZOLIACIJA

Medinės lentos

aplink vamzdį

Medinės lentos

Pasirinkite tinkamo dydžio „TB-Boot“, kad pilnai apsidengtų
inkaras  ir  užbetonuokite  pagal  projekto  reikalavimus.  „TB 
-Boot“ turi tilpti per visą tvirtinimo galvutę be tvirtinimo plokštės 
ar kabelių, tiesiogiai besiliečiančių su „TB-Boot“.
Prieš  montuodami  „TB-Boot“  pripildykite  į  tuštumas 
purškiamųjų putų (mažiausiai 1,38 baro) arba nesusitruakiančiu

Nesusitraukiantis mišinys

Sandariklis

2.1 SIENOS HIDROIZOLIACIJA SU 
LIEKAMAISIAIS KLOJINIAIS 

 mišiniu.  Ne  hidrostatinėms  sąlygomis  prieš  montuodami 
„TB-Boot“  pritvirtinkite  AQUADRAIN  drenažo  sluoksnį  pagal 
gamintojo  rekomendacijas.  Hidrostatinėmis  sąlygomis  prieš 
VOLTEX membranos įrengimą, sumontuokite „TB-Boot“.  
Atraminės „Berlyno“ sienos atveju.

Užpildykite iš anksto suformuotą „TB-Boot“ formą su 
purškiamosiomis putomis (mažiausiai 1,38 baro) ir padėkite ant 
užrišamosios galvos. Pritvirtinkite „TB-Boot“ prie drenavimo 
sistemos, naudodami tvirtinimo elementus išilgai per visą 
pagrindą. Suformuokite apvadą iš BENTOSEAL mastikos 6 mm 
storio ir min. 75 mm pločio aplink. Klokite VOLTEX kilimą (su 
išpjova centre, kad tvirtai prisiglaustų aplink vamzdį). 
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VOLTEX®

BENTOSEAL®  
6 mm X 75 mm  
min. VOLTEX®  

VOLTEX®

TB-Boot

BENTOSEAL® 
6 mm X 75 mm 
min.

BENTOSEAL®

AQUADRAIN

BENTOSEAL®

BENTOSEAL®

BENTOSEAL®

Galvutė su 
kabeliais

CETCO TB-Boot

Medinės 
lentos

NEHIDROSTATINĖS SĄLYGOS HIDROSTATINĖS SĄLYGOS

AQUADRAIN
 

Tvirtinimas

„Berlyno“ 
sienutė

„Berlyno“ sienutė

Tvirtinimas

Užlaida

G/b siena

Poliuretano 
purškiamos putos 
(min.1.38 baro)

Medinės
 lentos

Tvirtinimas

„Berlyno“ 
sienutė

VOLTEX® 
VOLTEX® 

VOLTEX® Tvirtinimas
„Berlyno“ sienutė

Užlaida

Poliuretano 
purškiamos putos 
(min.1.38 baro)

Galvutė su 
kabeliais

VOLTEX® 

VOLTEX® 

Netvirtin-
kite 
šitam 
tarpe

Netvirtin-
kite 
šitam 
tarpe

Pav. 2.3 - Inkaro detalė. Montuojama galvutė ir ant ant viršaus 
klojamas Voltex su BENTOSEAL mastika ant siūlės. 

Pav. 2.3a - Inkaro detalė. Montuojama galvutė ir ant ant 
viršaus klojamas Voltex su BENTOSEAL mastika ant siūlės. 

Purškiamos 
putos Purškiamos 

putos

Cementinės plokštės: Prieš įrengiant VOLTEX / VOLTEX DS iki 
grunto lygio, sumontuokite 12 mm storio cementinę plokštę prie 
atraminio profilio, nuo grunto lygio iki reikiamo gylio, kuriame bus 
pašalintas atramintis profilis ir medinės lentos, kaip nurodyta 
pav. 2.10. 

Dvitėjinis profilis:  Vienas paklotas VOLTEX turi apdengti 
visą dvitėjinį profilį ir palikti užlaidą min 150 mm į abi 
puses. Siūles tarp dvitėjinio profilio ir medinės lentos  yra  
sandarinamos  su  BENTOSEAL  mastika,  kaip nurodyta 
pav. 2.6. 

Hidroizoliacijos nutraukimas: Hidroizoliacija nutraukiama 
likus 300 mm iki grunto lygio ir pritvirtinama su tvirtinimo 
elementais kas 300 mm.  Įrengus  VOLTEX,  ant viršaus  
klijuojama  savaime  limpanti  bituminė  membrana CETBIT 
300, perdengiant VOLTEX 100 mm. Visi toliau montuojama 
paklotai turi persidengti 100 mm. Hidroizoliacijos nutraukimo 
schemos pavaizduotos pav. 3.11 ir 3.12.

Kai medinės lentos ir atraminiai profiliai yra demontuojami, 
įsitikinkite, kad hidroizoliacijos yra įrengtos teisingai. Pritvirtinkite 
visus VOLTEX paklotus su tvirtinimo elementais kas 600 mm, kad 
tivrtai laikytųsi ant paviršiaus. Montuodami VOLTEX DS turi būti 
klijuojamos Seamtape ant persidengimo siūlių. Gruntas turi būti 
sutankintas iki min. 85% proktoro tankio ir esamo grunto 
granuliometrija negali viršyti 19 mm (pav. 3.11 ir 3.12, psl. 23).  

CETCO TB-Boot



VOLTEX® & VOLTEX DS® 

- 14 -

VOLTEX®

AQUADRAIN

WATERSTOP-RX®

BENTOSEAL®

100	mm	

GAMINIO VADOVAS

Medinės lentos

VOLTEX®

Medinės lentos

BENTONITO IR GEOTEKSTILĖS HIDROIZOLIACIJA

2.2 ATRAMINĖ „BERLYNO“ SIENUTĖ

Paruošimas: Tarpai medinių lentų turi būti ne didesni kaip 25 mm. 
Jei tarpai yra didesni nei 25 mm, jie turi būti visiškai užpildyti 
cementiniu mišiniu, ekstruziniu polistirolu (min. 2,75 baro) arba 
sutankintu gruntu, kaip nurodyta pav. 2.4. Jeigu tarp medinių lentų 
teka vanduo, prieš montuojant VOLTEX, toje vietoje galima 
sumontuoti ploną polietileno plėvelę.

Tarpai upildyti 
mišiniu 
25 mm

Pav. 2.6 - VOLTEX įrengimas ant „Berlyno“ sienutės. 

Medinė 
lenta

VOLTEX® ARBA VOLTEX DS® TAMSIAI PILKA (AUSTINĖS) 
GEOTEKSTILĖS PUSĖ Į KONSTRUKCIJĄ 

VOLTEX® horizontaliai

VOLTEX® 

DvitėjisInkaras su dangteliu 

Inkaras

BENTOSEAL® 

VOLTEX® per visą 
dvitėjo plotą

Pav. 2.4 - VOLTEX įrengimas 
ant medinių klojinių ir tarpų 
užpildymas. 

Pav. 2.5 - AQUADRAIN 
naudojamas uždengti tarpus, 
kurie mažesni nei 63 mm. 

Užtikrinę pagrindo paruošimo darbus, klokite Voltex vadovaudamiesi 
instrukcijomis, kurios pateiktos 2.1 skyriuje 13 ir 14 puslapiuose.

Vietose, kur tarpai yra dideli (iki 63 mm), ant medinių lentų galima 
sumontuoti AQUADRAIN drenažo kompozitą, kad užtikrinti tinkamą 
paviršių prieš montuojant VOLTEX, kaip nurodyta pav. 2.5. Pritvirtinkite 
AQUADRAIN lakštą su tvirtinimo elementais prieš klojant VOLTEX. 
Tarpai tarp lentų (didesni nei 63 mm) turi būti visiškai užpildyti 
cementiniu mišiniu, ekstruziniu polistirolu (min 2,75 baro) arba 
sutankintu gruntu. Nenaudokite faneros ar kitokio paviršiaus 
apdorojimo ant didelių tarpų, dėl kurių ertmė lieka tuščia. Išsamią 
informaciją galite rasti 16 puslapyje, kuriame iliustruoja VOLTEX 
montavimą skirtingose pozicijose.

WATERSTOP-RX®
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BENTOSEAL®

VOLTEX® 

VOLTEX® 

WATERSTOP-RX® 
(75mm min. betonas)

G/b siena

Medinės 
lentos

Medinės lentos

G/b siena

WATERSTOP-RX®  
(75 mm min. betonas)

VOLTEX® 
BENTOSEAL®,
tepamas du  kartus,  prieš ir 
po Voltex

Armatūra

VOLTEX® Tuščios erdvės užpildytos 
mišiniu

WATERSTOP-RX® 

Medinė lenta
VOLTEX® 

BENTOSEAL® tarp 
VOLTEX

Dvitėjis Esamas gruntas

Dvitėjis
Dvitėjis

Dvitėjis

AQUADRAIN G/b siena

VOLTEX® 

Užpildyta ertmė 
su mišiniu

G/b siena
WATERSTOP-RX®  
(75 mm min. betonas)

Tvirtinimo elementai

VOLTEX® Cementinė plokštė

Mėdine lenta

Pav. 2.8 - Medinė lenta pritvirtinta prie dvitėjo išorinės pusės

Pav. 2.7 - Medinė lenta pritvirtinta prie dvitėjo iš vidinės pusės Pav. 2.9 - Medinė lenta pritvirtinta prie dvitėjo iš vidinės pusės. 
BENTOSEAL ir VOLTEXįrengimas

Pav. 2.10 - Hidroizoliacijos apsaugojimas, naudojant 
cementinęplokštę
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VOLTEX®

GAMINIO VADOVAS

G/b siena

WATERSTOP-RX®  su 
revofix tinkleliu
(75mm min. betono sl.)

Esamas gruntas

Metalinių lakštų siena

2.3 METALINĖ SPRAUSTASIENĖ

BENTONITO IR GEOTEKSTILĖS HIDROIZOLIACIJA

Faneros plokštės:

Esamas gruntas
Metaliniai 

lakštai

BENTOSEAL® VOLTEX®Lakštų jungtis

Pav. 2.11 - Metalinių lakštų jungtis

Pav. 2.12 - VOLTEX įrengimas ant metalinių sienų lakštų

VOLTEX® turi persikloti 
per siūles

BENTOGROUT® injektavimas (jeigu 
to reikalauja projektas)

Erdvė užpildyta 
pilnai betonu arba 
sutankintu gruntu

Kitas metodas: 
VOLTEX įrengimas 
ant lygaus 
paviršiaus, t.y 
faneros plokščių

VOLTEX® ARBA VOLTEX DS® TAMSIAI PILKA 
(AUSTINĖS) GEOTEKSTILĖS PUSĖ Į KONSTRUKCIJĄ 

 
VOLTEX tvirtinimui prie metlainių lakštų rekomenduojama 
naudoti specialiuosius Hilti tipo tvirtintojus.

Paruošimas: 
Išklokite 12 mm storio BENTOSEAL sluoksnį prie metalinių lakštų. 
Tuščias ertmes užpildykite cementiniu mišiniu arbasutankintu 
gruntu. Jeigu vanduo prasiskverbia, galima injektuoti į išorę 
BENTOGROUT mišinį, kad būtų sustabdytas vandens tekėjimas, kaip
nurodyta pav. 2.11. Dėl BENTOGROUT injektavimo ir rekomendacijų 
galite kreiptis į CETCO įgaliotus atstovus UAB MOSAS.

Užtikrinę pagrindo paruošimo darbus, klokite Voltex vadovaudamiesi 
instrukcijomis, kurios pateiktos 2.1 skyriuje 13 ir 14 puslapiuose.

Gali būti naudojamos faneros plokštės, kurios tvirtinasi prie 
metalinių lakštų sienų, kad būtų sukurtas plokščias paviršius,
ant kurio tvirtinasi VOLTEX paklotai. Visos tuštumos tarp 
faneros ir metalinių lakštų turi būti užpildytos betonu arba 
sutankintu gruntu.Taikydami šį metodą, remkitės 2 skyriaus, 
12 puslapyje esančiomis įrengimo instrukcijomis.



www.cetco.com

VOLTEX®

VOLTEX®

WATERSTOP-RX®

100	mm	

100	mm

2.4 TORKRETBETONIO SIENA

 

Pav. 2.13 - Paviršiaus išlyginimas ir VOLTEX tvirtinimas Pav. 2.14 - Torkretbetonio siena su poliais

Torkretbetonio siena

VOLTEX® 

VOLTEX®

Gruntuotas ir nelygus paviršius
Laikantysis gruntas

VOLTEX® ARBA VOLTEX DS® TAMSIAI 
PILKA (AUSTINĖS) GEOTEKSTILĖS PUSĖ 
Į KONSTRUKCIJĄ 

Pav. 2.15 - VOLTEX įrengimas ant torkretbetonio sienų

Užpildytos 
ertmės

WATERSTOP-RX® 
 (75 mm min. 
betonas)

Torkretbetonio sienaEsamas gruntas     Polis
Torkretbetonio siena

G/b siena

G/b siena

Paruošimas: Torkretbetonio sienos paviršius turi būti pakankamai
plokščias ir  lygus,  jog būtų galima kloti  VOLTEX paklotus.  VOLTEX 
sistemai  nebūtinas  labai  lygus  paviršius,  svarbu  užtikrinti,  jog 
nebūtų tuštumų ar  duobių,  viršijančių 25 mm. Prieš montuodami 
VOLTEX, užpildykite visas tuštumas cementiniu mišiniu.

Užtikrinę pagrindo paruošimo darbus, klokite Voltex vadovaudamiesi 
instrukcijomis, kurios pateiktos 2.1 skyriuje 13 ir 14 puslapiuose.
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VOLTEX® TB-6SN
VOLTEX®

WATERSTOP-RX®

GAMINIO VADOVAS

BENTONITO IR GEOTEKSTILĖS HIDROIZOLIACIJA

2.5 ATRAMINĖ POLINĖ SIENA

Uolienos

BENTOSEAL®  

Poliai

Paruošimas: Atraminės polinės sienos paviršius turi būti 
pakankamai plokščias ir lygus, kad būtų galima kloti VOLTEX.

VOLTEX sistemai  nebūtinas  labai  lygus  paviršius,  svarbu  
užtikrinti,  jog nebūtų tuštumų ar  duobių, viršijančių 25 mm. 
Prieš montuodami VOLTEX, užpildykite visas tuštumas cementiniu 
mišiniu.

mišiniu
Pav. 2.17 - Išgaunamas lygus paviršius, užpildant įdubas su

VOLTEX® ARBA VOLTEX DS® TAMSIAI PILKA (AUSTINĖS) 
GEOTEKSTILĖS PUSĖ Į KONSTRUKCIJĄ 

Pav. 2.18 - Atraminė polinė siena 

Pav. 2.16 - Paviršiaus išlyginimas naudojant purškiamą betoną

Purškiamas betonas, 
išgaunamas lygus paviršius

Polinė 
siena

VOLTEX® 
tvirtinimas
G/b siena (min. 150 
mm storio) 

WATERSTOP-RX®101
su revofix tinkleliu 

Paruošiamasis sl.

BENTOSEAL®  
(38mm x 38mm)

Laikantysis gruntas

VOLTEX®            Užpildas

Užtikrinę pagrindo paruošimo darbus, klokite Voltex vadovaudamiesi 
instrukcijomis, kurios pateiktos 2.1 skyriuje 13 ir 14 puslapiuose.
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Snap-Tie Taper-TieVOLTEX®

VOLTEX®

BENTOSEAL®

WATERSTOP-RX®

19mm
BENTOSEAL®

Pritvirtinti 
VOLTEX® , kad 
įsispraustų į 
kampą

Voltex tvirtinimas 
vidiniame kampe

3.
Prieš

2 
 
ĮRENGIMAS
klojant Voltex paklotą, įrengti 38 x 38 mm apvadą iš 

bentonitinio  molio  pastos  sienos/perdangos  vidiniame 
kampe, kaip nurodyta pav. 3.2.

SKYRIUS  3 
UŽKASAMOS (DVIPUSIO 
BETONAVIMO) SIENOS

3.1 PAVIRŠIAUS PARUOŠIMAS

Nupjauti kampe 
susidariusią VOLTEX® dalį

Pav. 3.1 - Užkasamos (dvipusio betonavimo) sienos

Pav. 3.2 - Horizontalus Voltex tvirtinimas kampe. BENTOSEAL
tepimas į kampą.

Pav. 3.3 - Voltex tvirtinimas vidiniame kampe. BENTOSEAL
tepimas į kampą.

VOLTEX / VOLTEX DS montuokite tamsiai pilka 
(austinės) geotekstilės pusę prie sienos. VOLTEX galima 
įrengti  numontavus klojinius, nebūtina laukti kol betonas 
visiškai sukietės. 

nesusitraukiantis 
mišinys

nesusitraukiantis mišinys

VOLTEX® 
įrengimas 
aplink kampą

BENTOSEAL® mastika 
į kampąpo VOLTEX®

         Betonas      BENTOSEAL® 

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 cementiniu 
mišiniuir išlyginkite paviršių. 

Horizontaliąja kryptimi įrengti gretimus Voltex rulonus 
apatiniame sluoksnyje. Kiekvienas rulonas turėtų persidengti 
mažiausiai 100 mm ir būtų pratęstas mažiausiai 150 mm ant 
atramos. 
Vertikaliuose vidiniuose kampuose užtepkite BENTOSEAL 
mastiką  19 mmstorio prieš klojant VOLTEX. Vertikalusis 
persidengimas 300 mm (pav. 3.4). 
Esant hidrostatinėms sąlygoms, VOLTEX turi būti įrengtas 
per visą plotą ir prasitęsti min. 150 mm už perdangos (pav. 
3.6). 

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 
(pav. 3.2). 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.
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Min. 
100	
mm 

VOLTEX	DS®

VOLTEX®

Mechanically fasten VOLTEX®  
maximum 600 mm on centre

VOLTEX® 
 BENTOSEAL® 

Išpjautas ir 
įmontuotas 2 
VOLTEX® paklotas

Išpjautas ir 
įmontuotas 1 
VOLTEX® paklotas

3 VOLTEX® paklotas 
ant viršaus

Betoninė siena

CETCO sandarinimo juosta

GAMINIO VADOVAS

BENTONITO IR GEOTEKSTILĖS HIDROIZOLIACIJA

VOLTEX® ARBA VOLTEX DS® TAMSIAI 
PILKA (AUSTINĖS) GEOTEKSTILĖS PUSĖ Į
KONSTRUKCIJĄ 

100 mm persidengimas

WATERSTOP-RX®  
(min. 75mm betonas)

Pav. 3.6 - Hidroizoliacija kampe. Hidrostatinės sąlygos

Pav. 3.5 - VOLTEX DS minimalus persidengimas. Sandarinimo
juostos montavimas.

Tvirtinimo elementas

 BENTOSEAL®

BENTOSEAL®

tepimas į kampą

BENTOSEAL® 
mastika įdubuose

CETCO Seamtape 
užklijavimas ant 
persidengimų

Persidengimas min 300 mm

Pav. 3.4 - VOLTEX įrengimas ant (dvipusio betonavimo) sienos

1. Etapas 2. Etapas

3. Etapas 4. Etapas

Dvipusio  betonavimo  sienos:  Iškastos  vietos  gruntas  turi  būti 
sutankintas prieš įrengiant VOLTEX. Gruntas turi būti sutankintas iki
min.  85%  modfikuoto  proktoro  tankio.  Esamo  grunto 
granuliometrija negali būti didesnė nei 19 mm. Jeigu gruntas negali 
būti  paruoštas,  turite  apsaugoti  VOLTEX  membrana,  priklijuodami 
su CETCO SEAMTAPE arba CETSEAL. 

150	mm	
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VOLTEX®

WATERSTOP-RX®

VOLTEX®

BENTOSEAL®

BENTOSEAL®

VOLTEX®

WATERSTOP-RX®

WATERSTOP-RX®

VOLTEX®

BENTOSEAL®

BENTOSEAL®

VOLTEX®

BENTOSEAL®

VOLTEX®

WATERSTOP-RX®

VAMZDIS

VAMZDIS

VAMZDIS

VAMZDIS

VOLTEX® išpjautas ir įmontuotas

VOLTEX®                            išpjautoje vietoje BENTOSEAL®  

BENTOSEAL® 
aplink vamzdį

Vamzdis

Betoninė siena

3.3 VAMZDŽIO SANDARINIMAS SIENOJE
Išpjaukite angas Voltex paklote taip, kad sandariai apdengtų 
vamzdynų išėjimus ir pritvirtinkite prie g/b sienų. PoVoltex 
paklojimo, mentele suformuokit apvadą 19 mm storio iš 
bentonitinio molio pastos aplink vamzdžius, kad būtų pilnai 
užpildytostuštumos tarp jų ir Voltex kraštų (žiūr.: 3.7 pav.). 
Ten, kur vamzdynų išėjimai yra arti vienas kito, sandariai 
apipjaustyti Voltex būtų nepraktiška. Todėl su mentele 
išlyginkite 19 mm storio bentonitinio molio pastos sluoksnį per 
visą paviršių tarpvamzdyno išėjimų ir paplatinkite bentonitinio 
molio pastos ant kiekvieno vamzdyno išėjimo, mažiausiai 38 
mm (žiūr.: 3.8 pav.).

Pav. 3.7 Vieno vamzdžio sandarinimas

Pav. 3.9 Hidroizoliacija aplink kelis vamzdžius

Pav. 3.10 Hidroizoliacija aplink kelis vamzdžiusPav. 3.8 Išpjautas Voltex

WATERSTOP-RX® 
(min.75mm betonas)
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CETBIT	300

CETBIT	300

VOLTEX®

VOLTEX®

150	mm

150	mm

150	mm

150	mm	min

GAMINIO VADOVAS

3.4 HIDROIZOLIACIJOS NUTRAUKIMAS 
GRUNTO LYGYJE

BENTONITO IR GEOTEKSTILĖS HIDROIZOLIACIJA

3.5 SIENA IŠ BLOKELIŲ

SKYRIUS 4 
SPECIALIOS SĄLYGOS

PASTABOS

4.2 UŽTERŠTOS SĄLYGOS

4.1 SURENKAMOS KONSTRUKCIJOS

VOLTEX® ARBA VOLTEX DS® TAMSIAI PILKA 
(AUSTINĖS) GEOTEKSTILĖS PUSĖ Į KONSTRUKCIJĄ 

VOLTEX® ARBA VOLTEX DS® TAMSIAI PILKA 
(AUSTINĖS) GEOTEKSTILĖS PUSĖ Į KONSTRUKCIJĄ 

BENTOSEAL®

(5mm x 75mm)

Consult CETCO regarding products and special installation guidelines 
for precast concrete plank decks, precast earth covered roofs, and 
precast wall construction.

VOLTEX® nerekomenduojamas hidroizoliuojant sienas iš blokelių. 
Pasitarkite su CETCO dėl rekomenduojamų gaminių

Pav. 3.11 - Hidroizoliacijos nutraukimas

laboratorinių tyrimų.

DĖL PURŠKIAMO BETONO, SURENKAMŲ KONSTRUKCIJŲ, 
DEFORMACINIŲ SIŪLIŲ IR KITŲ INSTRUKCIJŲ, KURIŲ NĖRA
APRAŠYTŲ KATALOGE, GALITE SUSISIEKTI SU ĮGALIOTAIS 
CETCO ATSOTVAIS LIETUVOJE UAB MOSAS

CETCO 
patvirtintas 
metodas

CETSEAL mastika 

Pritviritnimas

Tvirtinimo 
elementas

Sutankintas gruntas

Persidengimas 
150 mm

Dėklas

Sutankintas gruntas

Užterštom sąlygom naudokite VOLTEX CR / VOLTEX DSCR, kurie yra
atsparūs  teršalams:  nitratams,  fosfatams,  chloridams,  sulfatams, 
kalkėms  ir  organinėms  tirpikliams.  Norėdami  užtikrinti 
suderinamumą  su  gaminiais,  galite  kreiptis  į  CETCO  skyrių,  dėl

Pav. 3.12 – Hidroizoliacijos nutraukimas 

Hidroizoliacija VOLTEX nutraukiama 300 mm iki grunto lygio
ir pritvirtinama tvirtinimo elementais kas 300 mm.

Įrengus  VOLTEX,  ant viršaus  klijuojama  savaime  
limpanti  bituminė  membrana CETBIT 300, perdengiant 
VOLTEX 100 mm. Visi toliau montuojama paklotai turi 
persidengti 100 mm. Hidroizoliacijos nutraukimo schemos 
pavaizduotos pav. 3.11 ir 3.12.
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GAMINIŲ LENTELĖ
PRODUKTAS APRAŠYMAS

PASTABOS

VOLTEX® Bentonito ir geotekstilės membrana su standartiniu bentonitu

VOLTEX CR® Bentonito ir geotekstiles membrana su užterštam gruntui atspariu bentonitu

VOLTEX DS® Bentonito ir geotekstilės membrana su standartiniu bentonitu ir polietileno plėvele 

VOLTEX DSCR® Bentonito ir geotekstilės membrana su  užterštam gruntui atspariu bentonitu ir polietileno plėvele

GARANTIJA

CETCO skyrius užtikrina specifikacijas ir montavimo
 instrukcijas, kad atitiktų garantijos reikalavimus

Ši pateikta informacija ir duomenys yra tikslūs ir patikimi. Specifikacijos ir 
kita čia pateika informacija pakeičia visą anksčiau spausdintą medžiagą ir 
gali būti keičiama be išankstinio įspėjimo. Susisiekite su gamintojų dėl 
sąlygų ir dokumentų pavyzdžių, įskaitant visus apribojimus.
Visos Pardavėjo parduodamos prekės neturi gamybos defektų.
Ši garantija pakeičia visas kitas garantijas, kurios nėra aiškiai išdėstytos 
čia, neatsižvelgiant į tai, ar jos išreikštos ar numanomos pagal įstatymą, ar 
kitokias numanomas garantijas dėl tinkamumo prekiauti.
Pardavėjas neatsako už atsitiktinius ar netiesioginius nuostolius, žalą ar 
išlaidas, tiesiogiai ar netiesiogiai atsirandančius dėl prekių pardavimo, 
tvarkymo ar naudojimo arba dėl dėl bet kokių kitų su tuo susijusių 
priežasčių.

Bet koks pirkėjo reikalavimas dėl bet kokių priežasčių parduotų prekių yra 
laikomas pirkėjo atsisakytu, nebent jis per trisdešimt (30) dienų nuo tos 
dienos, kai pirkėjas atrado arba turėjo atrasti pirkėją, raštu nepateikė jo 
pardavėjui.
Medžiagas prieš jas naudojant pirkėjas turėtų patikrinti ir išbandyti, ar 
produkto kokybė yra tinkama naudoti po pristatymo. 

PASTABA: VOLTEX sistema nėra skirta deformacinėms siūlėms. 
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