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STRAIPSNIAI
KODĖL VERTA NAUDOTI XYPEX
Pasirenkant statybines medžiagas ir technologijas, pastoviai tenka spręsti medžiagų pasirinkimo
klausimus ir tai nevisuomet paprasta, kadangi šiuo metu rinkoje gausybė medžiagų. Betoninių
konstrukcijų hidroizoliavimui ir apsaugai nuo agresyvaus cheminių medžiagų poveikio norime pristatyti
XYPEX medžiagas.

BETONO PROBLEMOS
Betonas praleidžia skysčius dėl jo viduje esančių
kapiliarų, įtrūkimų, įtraukto oro ertmių ir didelių
ertmių, atsiradusių dėl nepakankamo
sutankinimo betonavimo metu. Defektų gali
atsirasti ir betono eksplotacijos metu dėl
padidėjusių apkrovų, šalimo-šilimo ciklų kitų
mechaninių ar cheminių poveikių. Betono
defektai gali būti nustatomi apžiūrint per
elektroninį mikroskopą (žr.nuotrauka dešinėje)
arba plika akimi (žr. nuotrauka kairėje).

KUO XYPEX SKIRIASI NUO KITŲ GAMINIŲ?
Įprastiniai betono apsaugos būdai, kurie iki šiol buvo taikomi, buvo pagrįsti nelaidaus vandeniui ir
agresyvioms medžiagoms sluoksnio sudarymu. Pagrindiniai paviršinių hidroizoliacinių membranų
trūkumus galima apibendrintai įvardinti šiuos:
-

-

-

-

Membraninės dangos dengiamos tik iš tos pusės, kurioje betonas
kontaktuoja su vandeniu ar kitais skysčiais. Jos nėra tinkamos betono
hidroizoliacijai iš priešingos vandens slėgio (ypač aukšto) veikimo
pusės.
Membranines dangas galima pažeisti ko pasekoje patenka vanduo į
betoną ir keliauja jo kapiliarų, trūkių sistema ir patenka į pastato vidų o
jei tai rezervuaras skysčiai patenka į aplinką. Tokių defektų remontui iš
priešingos vandens spaudimui pusės tenka sandarinti gana didelį plotą.
Dėl temperatūrų skirtumo esant šlapiam betonui atsiranda tikimybė
jog paviršinė danga atšoks nuo paviršiaus, susidarys pūsės ir
hidroizoliacija bus pažeista.
Membraninės dangos sensta ir laikui bėgant praranda savo savybes.
Paviršinės technologijos neužtikrina betono nepralaidumo ir
nepagerina kitų betono savybių.

Siekiant išvengti visų šių hidroizoliacinių sistemų trūkumų, 1969 metais
Kanadoje Britų Kolumbijoje, Vankuveryje sukurta Xypex kristalinė
hidroizoliacija. Nuo to laiko ji buvo išbandyta ir patikrinta visame pasaulyje,
visuose klimatuose ir esant labai skirtingoms konstrukcijoms.
Vienas pagrindinių Xypex kristalinės hidroizoliacijos privalumų tai, kad ji veikia betono viduje.
Kristalizacijos technologija naudoja vandenį kapiliariniuose takuose kaip difuzijos terpę pernešti
hidroizoliacijos chemikalus į betoną. Chemikalai migruoja porų tinklo vandens keliais, kur jie reaguoja ir
tampa netirpiais adatos pavidalo kristalais uždarančiais poras. Kristalams augant, po kelių savaičių
skysčiai daugiau nebegali prasiskverbti. Šis efektas yra ilgalaikis. Technologija pati pataiso naujus mikro
įtrukimus jei jų atsiranda net praėjus keliems metams po užtepimo. Vieną kartą panaudojus poveikio
negalima sumažinti ar sustabdyti veikimo.
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Betonas tampa nelaidžiu, apsaugotu nuo skysčių įsiskverbimo iš bet kurios pusės. Betono paviršių
nebereikia saugoti nuo pažeidimų. Tai ypač aktualu, kada reikia atlikti montavimo darbus ant
hidroizoliuoto paviršiaus. Kadangi hidroizoliacinis efektas veikia 20 ir daugiau centimetrų nuo
paviršiaus, tai net jei kai kuriuose taškuose dėl defektų ar nešvarumų bus nepadengta Xypex danga
hidroizoliacinis efektas nesusilpnės, nes kristalizacija veiks iš aplinkinių paviršių. Hidroizoliuojant
baseinus, rezervuarus, užtvankas ir kitas povandenines bei požemines konstrukcijas labai svarbu yra
betoną apsaugoti nuo spaudiminio vandens. Kadangi Xypex poveikis nesusijęs su sukibimu su
paviršiumi, o veikia betono viduje, jis apsaugo betoną nuo spaudiminio vandens poveikio.
Nepriklausomų tyrimų rezultatai parodė, kad padengtas dviem sluoksniais Xypex medžiagų betonas
tampa atsparus 122 metrų vandens stulpui iš bet kurios užtepimo pusės.
Siekiant įsitikinti, kiek giliai migruoja Xypex chemikalai į betoną, buvo atlikti tyrimai. Nepriklausomoje
laboratorijoje ant betono bandinių paviršiaus buvo užtepta Xypex Concentrate ir, kas tam tikrą laiką, pro
elektroninį mikroskopą stebimas kristalizacijos procesas, ant 5cm gylyje padaryto pjūvio paviršiaus.
Tyrimo rezultatus matome fotografijose:

1.BETONAS
(NEDENGTAS)
Tikrinamasis betono pavyzdys
buvo perpjautas 50mm žemiau
viršutinio paviršiaus. Pjūvio
pusės paviršiuje matomi
cemento hidratacijos šalutiniai
prod., su kuriais Xypex
reaguoja. Kalcio hidroksido
nuosėdos mato-mos kaip kubo
ir rombo formų dalelės.

2.XYPEX KRISTALIZACIJA
(PRADINĖ)
Nufotografuota Xypex
medžiaga dengto betono
pavyzdžio 50mm gylyje. Ši
fotografija rodo pradinę
Xypex kristalizacijos reakciją,
po to, kai paviršius buvo
padengtas Xypex Concentrate.

3.XYPEX KRISTALIZACIJA
( SUSIFORMAVUSI)
Ši fotografija daryta betono
pavyzdžio 50mm gylyje po 26
dienų, kai buvo padengtas
Xypex Concentrate. Tanki,
pilnai užaugusi kristalinė
struktūra susidarė betono
kapiliarų viduje taip
sustabdydama vandens
pratekėjimą.

Kitoje laboratorijoje buvo tikrinama, kaip giliai betone vyksta kristalizacija. Ant tilto gelžbetoninės
konstrukcijos buvo užteptas Xypex Concentrate ir po metų išpjautas cilindro formos mėginys.
Laboratorijoje šis mėginys buvo sluoksniais pjaustomas ir per elektroninį mikroskopą stebima struktūra.
Stebėjimo išvadoje teigiama, kad kristalinės struktūros tankis išlieka toks pats kaip ir aukčiau pateiktoje
trečioje fotografijoje, t.y. susiformavo struktūra, nepraleidžianti skysčių. Kristalai susiformavo ir 40cm
gylyje, bet jie nebuvo tokie tankūs.

NEI VIENA KITA MEDŽIAGA NEĮSISKVERBIA TAIP GILIAI KAIP
XYPEX!
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KĄ LAIMIME
1. BETONAS TAMPA NELAIDUS SKYSČIAMS. Xypex
kristalai užpildo visas poras ir kapiliarus, taip užkimšdamas visus
vandens laidumo kelius. Kadangi chemikalai migruoja į betoną
gilyn, pasidaro visiškai nesvarbu, iš kurios pusės veiks vandens
spaudimas – betonas vandens nepraleis. Buvo atlikti tyrimai,
nustatantys Xypex poveikį betono vandens filtracijos koeficiento
pokyčiui, kuris parodo vandens skverbimosi į medžiagą greitį.
Bandymai atlikti Prahoje: nedengtuose betono bandiniuose šis
koeficientas buvo 7.10-11m/s, tuo tarpu kai dengtiems bandiniams
koeficientas buvo mažesnis kaip 10-13m/s.
Rezultatai rodo, kad vandens skverbimasis į Xypex padengtą
betoną sunkiai išmatuojamas ir gali būti prilygintas vandens
skverbimuisi į tokią gamtinę uolieną, kaip granitas.
2. XYPEX LEIDŽIA BETONUI "KVĖPUOTI"
Susidariusioje Xypex kristališkoje struktūroje yra
vienodo dydžio oro tarpai, - tokie maži, kad vanduo
pro juos negali pratekėti, tačiau pro juos prasiskverbia
oras ir garai - tokiu būdu betonas "kvėpuoja",
visuomet išlikdamas sausas ir nesusidaro garų
kondensacija. Diagramoje parodyta kaip pasikeičia
plyšių pasiskirstymas pagal dydį, panaudojus Xypex
medžiagas. Matome, kad visiškai sumažėjo procentinė
didelių plyšių, pro kuriuos į betoną patenka skysčiai,
dalis.
3. XYPEX APSAUGO ARMATŪRĄ BETONE.
Sustabdydama chemikalų, sūraus vandens, agresyvių reagentų, esančių nuotekose ir kitų žalingų betonui
medžiagų skverbimąsi, Xypex apsaugo betoną ir armatūrą nuo korozijos. Betonas apsaugomas nuo
mechaninio irimo ir kitų pažeidimų, sąlygojamų aplinkos temperatūrų svyravimo ir užšalimo/atšilimo
ciklų. Bandymų metu, bandinius veikiant agresyviomis cheminėmis medžiagomis, po 50 ciklų Xypex’u
nedengtuose pavyzdžiuose buvo pastebima armuojančio metalo korozija, tuo metu, kai dengtuose
pavyzdžiuose pastebimos korozijos nebuvo.
4. BETONAS PASIDARO ATSPARUS AGRESYVIOS APLINKOS POVEIKIUI. Atlikus
nepriklausomą testą, nustatyta, kad dauguma agresyvių medžiagų (silpnos rūgštys, tirpikliai, chloridai ir
ėsdinančios medžiagos) nepaveikia Xypex dangos. Xypex apsaugo betoną nuo bet kokių agresyvių
medžiagų, kurių pH nuo 3.0 iki 11.0, joms pastoviai kontaktuojant su betonu, arba nuo periodiškai
kontaktuojuančių medžiagų ,kurių pH nuo 2.0 iki 12.0. Kalbant apie Xypex medžiagų gebėjimą
apsaugoti nuo agresyvios aplinkos poveikio, turima galvoje išmatuotas bandinio masės praradimo
procentas ar ilgio pasikeitimas. Bandymų rezultatus gali iliustruoti Tokijo universitete darytos
fotografijos, kai buvo tiriamas sieros rūgšties tirpalo poveikis betonui su Xypex medžiagomis.
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Bandiniai prieš panardinant į
sieros rūgšties tirpalą. Dešinėje
pusėje bandinys su Xypex

Po 5 savaičių 5% sieros rūgšties
tirpale.

Po 10 savaičių.

Kito bandymo metu Xypex’u padengti ir nepadengti cilindrai buvo pamerkti į kitus tirpalus: druskos
rūgšties, kaustikinės sodos, toluolo, mineralinę alyvą, stabdžių skystį ir kt. Rezulatai parodė, kad
Xypex’u padengti paviršiai yra atsparūs cheminių medžiagų poveikiui.
5. BETONAS PASIDARO ATSPARUS ŠALIMO – ŠILIMO CIKLŲ POVEIKIUI. Šilimo – šalimo
ciklų metu betone esantys skysčiai pereina iš skystos būsenos į kietą, ko pasekoje keičiasi jo užimamas
tūris, atsiranda jėgos, kurios iš vidaus ardo betoną. Xypex neleidžia skysčiams patekti į betoną ir tuo
būdu apsaugo nuo ardančio poveikio. Kauno laboratorinių bandymų centre buvo atlikti bandymai ir
nustatyta, kad bandiniai su Xypex po 200 šilimo – šalimo ciklų svorio neprarado, tuo tarpu kai bandiniai
be Xypex prarado masės apie 7,5%.
Compressive Strength As %
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100
100
80
60
40
20
0

Test #1

6. PADIDĖJA BETONO ATSPARUMAS GNIUŽDYMUI. Bandymų metu nustatyta, kad betonas su
Xypex medžiagomis pasidaro atsparesnis gniuždymui. Bandymų rezultatus iliustruoja grafike pateikti
duomenys. Kaip matosi pateiktame grafike, atsparumas gniuždymui padideja iki 20 – 30 %.
7. KITI PRANAŠUMAI.
- XYPEX efektas išlieka visą betono tarnavimo laiką;
- XYPEX poveikis yra pačiame betone, vieną kartą panaudojus, Xypex hidroizoliaciją, jos negalima nei
nuplėšti, nei kaip nors kitaip pažeisti.
- XYPEX naudojamas ant drėgno betono. Jei betonas praleidžia vandenį, padaryti jį sausą dažnai būna
sunku, tuo tarpu kai sudrėkinti sausą betoną nesudaro jokių problemų.
- XYPEX užtaiso plyšius net iki 0.4mm.
- XYPEX netoksiškas. XYPEX produktai yra patikrinti įvairių JAV, Kanados ir kitų šalių institucijų ir
pripažinta, kad jie gali būti naudojami ant betono paviršių, kurie turi sąlytį su geriamu vandeniu ir maisto
produktais.
- XYPEX nereikalauja prieš naudojimą jokio paviršiaus gruntavimo ar išlyginimo.
- XYPEX netrūkinėja ir neatsiskiria nuo sutvirtinimo konstrukcijų.
- XYPEX negali būti pažeidžiamas montuojant metalines konstrukcijas ar elektros instaliaciją.
- XYPEX yra pigesnis už daugumą analogiškų medžiagų.
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KAI KURIE NAUDOJIMO ATVEJAI
Rūsys iš betono blokų
Nuo paviršiaus pašalinami visi nešvarumai, dažai ir pan. Geriausia tam naudoti aukšto spaudimo vandens
srovę o jei reikia nešvarumus pašalinti mechaninėmis
priemonėmis. Betonas galimai giliau įmirkomas vandeniu.
Sujungimai tarp blokų (1) ir įtrūkimai (2) išdaužomi
suformuojant “П” formos griovelį kurio matmenys min. 2cm x
2cm.
Griovelių paviršius nuplaunamas vandens srove arba nuvalomas
šlapiu šepečiu. Pašalinamos dulkės ir galimai giliau įmirkomas
betonas.
Jei per išdaužytas vietas skverbiasi vanduo (3) prabėgimai
sustabdomi naudojant Xypex Patch‘n Plug.
Griovelių paviršius ir aplink po kelis centimetrus nutepamas
Xypex Concentrate sunaudojant apie 1kg/m2.
Iš karto grioveliai užtaisomi naudojant tirštą Xypex Concentrate
mišinį.
Visas betono paviršius (4) padengiamas Xypex Concentrate sunaudojant 0,8kg/m2.
Paviršius prižiūrimas 3 dienas apipurškiant periodiškai vandens rūku tam kad betonas nepradėtų džiūti.
Purkšti tiek kad betonas būtų drėgnas bet ne šlapias.
Šulinys iš gelžbetoninių žiedų
Kaip ir ankstesniu atveju betonas nuplaunamas nuo nešvarumų ir įmirkomas.
Sujungimai tarp blokų (1) ir įtrūkimai (3) išdaužomi
suformuojant “П” formos griovelį kurio matmenys min.
3cm (gylio) x 2cm (pločio).
Pusė griovelio užtaisoma naudojant Patch‘n Plug.
Griovelio paviršius nutepamas Xypex Concentrate
sunaudojant 1kg/m2.
Griovelis užtaisomas naudojant tirštos konsistencijos
Xypex Concentrate. (2)
Paviršius padengiamas Xypex Concentrate sunaudojant
0,8kg/m2. (4)
Paviršius padengiamas Xypex Modified sunaudojant
0,8kg/m2 (5)
Paviršius prižiūrimas 3 dienas apipurškiant periodiškai
vandens rūku tam kad betonas nepradėtų džiūti. Purkšti tiek kad betonas būtų drėgnas bet ne šlapias.
Sujungimas tarp naujo ir seno betono
Ant jau esančio betono paviršiaus užpurškiama arba užtepama Xypex
Concentrate sunaudojant 1kg/m2 (1). Užtepus Xypex Concentrate betonas turi
būti liejamas ne anksčiau kaip po 3 valandų ir ne vėliau kaip po 48 valandų.
Sujungimo viduryje ne arčiau kaip 8cm nuo paviršiaus tvirtinama bentonitinė
tarpinė BT2025S. (2)
Liejamas naujas betonas
Jei reikia didesniam patikimumui sujungimo vietoje padaromas griovelis 2cm
x 2cm ir užtaisomas naudojant Xypex Concentrate (3).
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XYPEX Panaudojimas pamatinėse konstrukcijose.
Nesvarbu ar tai būtų giliai po žeme ar paviršiuje esanti konstrukcija visuomet kyla problemų dėl vandens
hidrostatinio slėgio poveikio sukeltų prabėgimų. Netinkama hidroizoliacija, įtrūkimai, sujungimų
nesandarumai tai problemos dėl kurių pradeda irti konstrukcija, atsiranda prabėgimai į statinio vidų.
Pradžioje tai gali sukelti problem statinio funkcionalumui, o ilgainiui gali silpnėti , gesti pati statinio
konstrukcija.
Xypex labai ilgai naudojamas hidroizoliuojant ir apsaugant pastatų pamatines konstrukcijas ir
naudojamas daugelyje pasaulio hidroizoliuojant tiek individualius namus tiek ir pramoninėje ar civilinėje
statyboje. Xypex kristalinė, netoksiška hidroizoliacijos technologija apsaugo tūkstančius pamatinių
konstrukcijų visame pasaulyje ir tarp vartotojų puikiai užsirekomendavo kaip padedanti išsaugoti betono
vientisumą, sandarumą ir padarinti betoną nelaidų net ir esant labai dideliems hidrostatiniams slėgiams.

Pamatinių konstrukcijų apsauga
Betono konstrukcijų apsaugai nuo vandens keliami
uždaviniai yra:
- sustabdyti vandens pratekėjimą pro betoninę
konstrukciją net ir esant dideliam
hidrostatiniam slėgiui;
- apsaugoti pastato vidaus apdailą nuo
sugadinimo;
- apsaugoti betono armatūrą nuo korozijos;
- betoną apsaugoti nuo sulfatų poveikio o jei
statinys šalia jūros nuo chloridų.
Betonas savo prigimtimi visada yra daugiau ar
mažiau laidus dėl natūralaus porėtumo ir defektų
(pralaidžių konstrukcinių sujungimų, blogo
sutankinimo, klojinių tvirtinimo skylių ir t.t.),
šilimo šalimo sukeltų pažeidimų, įtrūkimų
atsiradusių betono stingimo metu ar dėl
mechaninių apkrovų. Šie pažeidimai leidžia
vandeniui patekti į konstrukciją, sukelia armatūros
koroziją ir paviršiaus irimą.

Semiamas rūsys

Pralaidus įtrūkimas

Betono defektai

XYPEX kristalinė technologija
XYPEX produktai naudoja natūralų betono porėtumą ir cheminę difuziją kad įsiskverbti į poras ir
kapiliarus. Betono viduje XYPEX chemikalai reaguoja su nehidratavusiomis cemento dalelėmis ir
šalutiniais cemento hidratacijos produktais tam kad suformuoti netirpią kristalinę struktūrą betono
viduje. Tokiu būdu betonas pasidaro nelaidus skysčiams iš kurios pusės jie besiskverbtų netgi jei būtų
labai didelis hidrostatinis spaudimas. Susiformavusi kristalinė struktūra yra atspari chemikalams tokiems
kaip sieros ar druskos junginiai kurie gali būti dirvoje ir gruntiniame vandenyje.
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Xypex kristalinė technologija veikia betono viduje todėl neturi barjerinių technologijų trūkumų ir turi
šiuos pranašumus:
- Tarnauja tiek kiek pats betonas. Patekus vandeniui į betoną poveikis atsinaujina net ir po ilgo
laiko.
- Sandarina įtrūkimus kurių plotis iki 0,4mm.
- Gali būti naudojamas tiek iš vandens spaudimo pusės tiek ir priešingos pusės.
- Nereikia saugoti paviršiaus nuo mechaninių pažeidimų;
- Atspati cheminiam poveikiui.
Per dešimtmečius kai visame pasaulyje naudojamos Xypex medžiagos buvo atlikta daugybė bandymų
nepriklausomose laboratorijose įvairiose pasaulio šalyse patvirtinančių šias Xypex medžiagų savybes.
Panaudojant unikalius chemiškai aktyvius chemikalus kurie formuoja betone kristalines struktūras,
Xypex Chemical Corporation sukūrė visą eilę produktų skirtų įvairiems panaudojimo atvejams.

Betono remontas ir hidroizoliavimas
Labai dažnai pasitaiko kada požeminės betoninės konstrukcijos dėl vienų
ar kitų priežasčių tampa nesandarios ir gruntinis vanduo patenka į
patalpas. Šiai problemai spręsti naudojama keltas produktų:
XYPEX CONCENTRATE - yra pats aktyviausias produktas iš visos
XYPEX hidroizoliavimo kristalizacijos būdu sistemos. Sumaišius su
vandeniu kaip skystą cementinį skiedinį, šie šviesiai pilki milteliai
tepami and betono, esančio virš žemės ar po žeme, kaip vienas sluoksnis
arba kaip pirminis sluoksnis, kai tepama dviem sluoksniais. Sumaišius
tirštą konsistenciją, CONCENTRATE naudojamas sandarinti
konstrukcinius sujungimus, remontuoti įtrūkimus, blogus konstrukcinius
sujungimus ir išretėjusį betoną. XYPEX, sukeldamas katalitinę reakciją
ir suformuodamas netirpią kristalinę formaciją betono ir kitų cementinio pagrindo medžiagų porose ir
kapiliaruose, apsaugo nuo vandens ir kitų skysčių įsiskverbimo, nepriklausomai iš kurios pusės jie
skverbtųsi.
XYPEX MODIFIED - gali būti naudojamas kaip antras sluoksnis, kad sustiprintų XYPEX
CONCENTRATE arba kaip vienintelis sluoksnis, kai reikia apsaugoti nuo drėgmės pamatinių sienų
išorę. Padengtas, kaip antras sluoksnis, XYPEX Modified chemiškai sustiprina XYPEX
CONCENTRATE ten, kur reikalingi du sluoksniai ir padaro tvirtą paviršių. Ten, kur reikalinga apsauga
nuo drėgmės, XYPEX MODIFIED gali būti naudojamas vienas, kaip alternatyva bituminei emulsijai.
XYPEX, sukeldamas katalitinę reakciją ir suformuodamas netirpią kristalinę formaciją betono ir kitų
cementinio pagrindo medžiagų porose ir kapiliaruose, apsaugo nuo vandens ir kitų skysčių įsiskverbimo,
nepriklausomai, iš kurios pusės jie skverbtųsi.
XYPEX PATCH’N PLUG - tai greitai stingstantis, neatšokantis, didelės rišamosios galios hidraulinio
cemento mišinys, skirtas betono lopymui ir remontui. Patch'n Plug sustabdo pratekantį vandenį per kelias
sekundes ir yra naudojamas siūlių, įtrūkimų ir kitų betono defektų remontui. Labai geros Patch’n Plug
charakteristikos yra sąlygojamos unikalios Xypex kristalizacijos technologijos.
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Panaudojimo technologija

-

Rūsys iš betono blokų. Hidroizoliavimas iš vidaus
Nuo paviršiaus pašalinami visi nešvarumai, dažai ir pan.
Geriausia tam naudoti aukšto spaudimo vandens srovę o jei
reikia nešvarumus pašalinti mechaninėmis priemonėmis.
Betonas galimai giliau įmirkomas vandeniu.
- Sujungimai tarp blokų (1) ir įtrūkimai (2) išdaužomi
suformuojant “П” formos griovelį kurio matmenys
min. 2cm x 2cm.
- Griovelių paviršius nuplaunamas vandens srove arba
nuvalomas šlapiu šepečiu. Pašalinamos dulkės ir
galimai giliau įmirkomas betonas.
- Jei per išdaužytas vietas skverbiasi vanduo (3)
prabėgimai sustabdomi naudojant Xypex Patch‘n Plug.
- Griovelių paviršius ir aplink po kelis centimetrus
nutepamas Xypex Concentrate sunaudojant apie 1kg/m2.
Iš karto grioveliai užtaisomi naudojant tirštą Xypex Concentrate mišinį.
Visas betono paviršius (4) padengiamas Xypex Concentrate sunaudojant 0,8kg/m2.
Paviršius prižiūrimas 3 dienas apipurškiant periodiškai vandens rūku tam kad betonas nepradėtų
džiūti. Purkšti tiek kad betonas būtų drėgnas bet ne šlapias.

Rūsio hidroizoliavimas iš išorės
1. Pamatų montavimo metu denkite vieną sluoksnį
Xypex Concentrate, santykiu 1.1 kg/m2, ant visų
sujungimų paviršiaus.

2. Griovelius ties sujungimais ir įtrūkimais
sudrėkinkite ir padenkite Xypex Concentrate, santykiu
0.83 kg/m2, po to užpildykite Xypex Concentrate
tirštos konsistencijos mišiniu.

3. Ant sienos arba pamatinės plokštės denkite vieną
Xypex Concentrate skiedinio sluoksnį, išeiga 0.83 kg/
m2, kaip parodyta paveikslėlyje .

PASTABA: Tose vietose, kur galima tikėtis didelio vandens spaudimo, bei esant prastam drenažui, ant
sienos denkite antrą sluoksnį XYPEX Modified, išeiga nuo 0.7 iki 0.83 kg/m2.
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Priedo Xypex Admix naudojimas naujoje statyboje
Atliekant pamatinių konstrukcijų betonavimo darbus daugumoje atvejų puikus pasirinkimas yra vietoje
standartinių pamatų hidroizoliavimo technologijų naudoti hidroizoliuojantį betono priedą Xypex Admix
C-1000. Lyginant įprastinių technologijų ir kristalizacinio priedo Xypex Admix C-1000 savybes galima
išskirti šiuos priedo naudojimo privalumus:
-

Veikia nedelsiant. Priedas įmaišomas betono gamykloje arba statybos aikštelėje ir nuo pat
pradžios kristalizacija vyksta visame betono tūryje, betonas nuo pat pradžių pasidaro nelaidus
skysčiams, apsaugomas nuo ardančio aplinkos poveikio.

-

Ilgaamžis poveikis. Kristalinės struktūros formavimasis tęsiasi tol kol tarnauja betonas ir laikui
bėgant poveikis tiks stiprėja. Paviršinės dangos visada turi savo tarnavimo laiką po kurio
hidroizoliacija pasidaro nebepatikima.

-

Taupomas laikas. Kadangi hidroizoliuojamas betonas jo gamybos metu nebereikia gaišti laiko
vėliau atliekant hidroizoliavimo darbus. Naudojant paviršines technologijas daugumoje atvejų
reikalinga kad betonas būtų įgavęs pakankamą stiprumą ir sausas, todėl po betonavimo darbų
reikalinga išlaukti pakankamai ilgą laiko tarpą.

-

Taupomi pinigai. Esant betoninėm konstrukcijų storiui iki 30 – 40 cm yra pigiau nei naudojant
tepamas dangas.

-

Galima naudot žiemą. Priedo naudojimas dažnai būna tikslingas esant žemoms temperatūroms
kai naudoti standartines technologijas yra sudėtinga. Xypex Admix C-1000 suderinamas su
dauguma kitų betono priedų todėl gali būti naudojamas betono sudėtyse naudojamose prie žemų
temperatūrų.

-

Mažina temperatūrinių trūkimų atsiradimo galimybę. Betonuojant masyvias konstrukcijas
didelė problema būna dėl atsirandančių dėl betono įkaitimo cemento hidratacijos metu,
temperatūrinių trūkimų. Xypex Admix savo sudėtyje turi priedų reguliuojančių cemento
hidratacijos procesą ir sumažinančių temperatūrą betono masės viduje. Rezultate įtrūkimų
atsiranda mažiau, o visus atsiradusius užpildo susiformavusios kristalinės struktūros, todėl
betonas gaunasi vienalytis ir nelaidus skysčiams

-

Pagerina mechanines betono savybes. Dėl betono viduje susiformavusios kristalinės struktūros
sutankina betoną ir rezultate gaunama geresnės betono mechaninės savybės. Betono atsparumas
gniuždymui padidėja vidutiniškai apie 20%.

-

Apsaugo armatūrą. Kadangi į betoną nebepatenka skysčiai, su jais nepatenka ir medžiagos
sukeliančios armatūros koroziją.

-

Betonas pasidaro atsparus šilimo/šalimo ciklų poveikiui. Kadangi į betoną nepatenka vanduo,
jo neardo žiemos metu vykstantys šilimo/šalimo ciklai. Tai gali būti aktualu pamatų
konstrukcijoms kurios būna virš žemės paviršiaus.
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Panaudojimo technologija
Vietoj įprastinių technologijų naudojant Xypex Admix C-1000 į betoną įmaišomas priedas. Įmaišyti
galima betono gamykloje, betonvežyje arba statybos aikštelėje. Taip pat galima priedą naudoti ir
gaminant betoną mažose buitinėse maišyklėse.
Priedas Xypex Admix C-1000 yra pilkos, cemento spalvos milteliai todėl maišant negalima priedo pilti į
jau paruoštą betoną. Priedas gali būti maišomas skirtingais būdais:
- Galima maišyti su žvyru ir smėliu 2 - 3 minutes, prieš įdedant cementą ir vandenį.
- Galima maišyti Admix su vandeniu, paruošiant skystą mišinį (santykiu 6,75 - 9 kg miltelių su
13,6 litrais vandens). Įdėti likusias reikalingas medžiagas pagal įprastines maišymo proporcijas,
įvertinant jau maišymo agregate esantį vandens kiekį. Maišyti mišinį mažiausiai 5 minutes, kad
XYPEX Admix tolygiai pasiskirstytų.
- Galima miltelių pavidalo XYPEX Admix įpilti į maišyklę, po to įpilti 60% -70% reikalingo
vandens kartu su dalimi užpildo. Mašyti 2 - 3 minutes, tol, kol Admix pasiskirstys vandenyje
tolygiai, o po to Įdėti likusias reikiamas medžiagas ir maišyti kaip įprasta.
Betonuojant požemines konstrukcijas rekomenduojama naudoti 2% Xypex Admix C-1000 pagal
naudojamo cemeto kiekį. Kadangi Xypex medžiagų veikimas pagrįstas tuo, jog Xypex aktyvūs
chemikalai reaguoja su šalutiniais cemento hidratacijos produktais, todėl reikalinga jog betono
sudėtyje būtų pakankamai cemento. Pakankamai reakcijai rekomenduojama viename betono
kūbiniame metre būtų ne mažiau kaip 200 kilogramų cemento. Požeminėms konstrukcijoms cemento
kiekis turėtų būti ne mažiau kaip 300 kilogramų kūbiniame metre taigi priedo Xypex Admix C-1000
turėtų būti dedama 6kg viename kūbiniame metre.
Rūsio hidroizoliavimas
Viena iš galimų priedo Xypex Admix
panaudojimo schemų parodyta piešinyje.
Betonuojant rūsio grindis ir sienas į betoną
įmaišius Xypex Admix C-1000 jokios kitos
izoliacijos nenaudojamos. Ant betono paviršiaus
galima tvirtinti šiluminę izoliaciją, drenuojantų
sluoksnį. Reikia atkreipri dėmesį į darbo siūlių
sandarinimą. Rekomenduojama prieš liejant naują
betoną, ant seno betono paviršiaus užtepti ar
užpurkšti Xypex Concentrate sunaudojant apie
1.00 kg/m2. Dangoje esantys chemikalai veiks tiek
naują betoną tiek ir į seną, hidroizoliuos
sujungimą ir pagerins sujungimą tarp betonavimų.

į

Betonavimo sujungimai yra silpniausia vieta pro kurią gali
atsirasti prabėgimai, todėl papildomai sujungimo viduryje
rekomenduojama naudoti bentonitinę tarpinę BT2025S.
Tai natūralaus natrio bentonito ir butilo kaučiuko mišinys
kuris kontakte su vandeniu bringsta, didina tarpinės tūrį ir
taip sandarina sujungimą.
Jei numatomas didesnis gruntinio vandens spaudimas, dar
didesniam patikimumui užtikrinti papildomai ties
sujungimu daromas griovelis ir užpildomas tirštu Xypex
Concentrate mišiniu vadovaujantis vartojimo instrukcija.
Sujungimo izoliavimo pavyzdys parodytas piešinyje.
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Betoninės plokštės izoliavimas.
Dalis individualių namų statoma be rūsio išliejant pamatinę
plokštę. Plokštės storis paprastai būna 10 – 15 cm ir ji
armuojama armatūriniu tinklu. Tokia plokštė paprastai
hidroizoliuojama naudojant bitumines dangas. Kaip alternatyva
gali būti naudojama Xypex Admix C-1000 išlošiant anksčiau
minėtus pranašumus. Hidroizoliuoti galima dviem būdais kada
naudojama tik priedas Xypex Admix ir kai naudojama Xypex
Admix ir cementinė elastinga hidroizoliacija Waterfin PV. Šiuo
atveju gaunama dviguba apsauga už patraukią kainą.
Siūloma hidroizoliavimo technologija būtų sekanti:
- Sutankinamas gruntas ir sumontuojamas armatūrinis
tinklas.
- Ties įvadais vamzdžiai apsukami bentonitine tarpine.
- Liejama betono plokštė. Galimi du priedo Xypex Admix
C-1000 panaudojimo variantai:
o Jei naudojama tik priedas Admix C-1000 į
betoną maišoma 5 – 6 kg/m3.
o Jei naudojama priedas Admix C-1000 ir
Waterfin PV, į betoną maišoma 2 – 3 kg/m3.
- Po sienomis ir kitomis būsimomis konstrukcijos kaip
pavyzdžiui laiptai tepama danga Waterfin PV. Dangą
galima tepti po 48 valandų kai išliejamas betonas.
Sienas mūryti galima po 24 valandų kai užtepama
Waterfin PV danga.
- Ant viso betono plokštės paviršiaus Waterfin PV danga
tepama prieš uždedant ant plokštės šiluminę izoliaciją,
plyteles ar kitą dangą.
Waterfin PV danga yra atspari, bet gali būti pažeista aštriu
daiktu. Defektai lengvai remontuojami užtepant naują sluoksnį.
Waterfin PV danga tepama aplink visus vamzdžius ir kitas per
betoną. Danga pakankamai elestinga kad galėtų atlaikyti
vamzdžių vibracijas ar judėjimus.
Priedo Xypex Admix C-1000 naudojimas suteikia visus jau
anksčiau minėtus pranašumus tokius kaip atsparumas skysčiams
net esant dideliam spaudimui, apsaugą nuo agresyvaus aplinkos
veikimo, betono mechaninių savybių pagerinimą.
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Kristalinės hidroizoliacijos XYPEX panaudojimas
vandenvalos įrenginiuose.
Dėka ekonominių ir aplinkosauginių privalumų, betonas yra plačiausiai pasaulyje naudojama statybinė
medžiaga vandens tiekimo ir nuotekų valymo įrenginiuose. Nepaisant visų privalumų, betonas yra
porėtas jis pralaidus vandeniui ir dujoms, o tai sukelia betono koroziją dėl į betoną su skysčiais
patenkančių rugščių, vandenilio sulfido dujų, sulfatų ir vandens įtekėjimo. Visa tai ardo struktūros
vientisumą ir galiausiai įtakoja padidėjusią betono konstrukcijų priežiūros, aptarnavimo ir šiuo atveju
aplinkos apsaugos įrenginių kainą. Tam kad išnaudoti privalumus, betonas turi būti apsaugotas nuo
nusidėvėjimo.
Remontuojant senus ar statant naujus vandenvalos rezervuarus visuomet tenka spręsti kokią betono
hidroizoliavimo, apsaugos nuo agresyvaus aplinkos poveikio ar remonto technologiją pasirinkti. Nuo
seno įprasta, kad norint paviršių hidroizoliuoti ir apsaugoti reikia užepti ant jo vienokią ar kitokią dangą
kuri turėtų reikiamas savybes. Šis variantas turi savus pranašumus ir trūkumus. Apibendrinant visas
paviršines dangas galima teigti, kad norint patikimo ir ilgaamžio užteptos dangos tarnavimo reikalinga
kad danga būtų pakankamai kokybiška, būtų panaudota prisilaikant visų technologijų ir užteptas
pakankamai storas dangos sluoksnis. Užteptą dangą reikalinga saugoti nuo mechaninių pažeidimų.
Užteptos dangos tarnavimo laikas priklauso nuo dangos savybių ir nuo užtepto sluoksnio storio, bet
visais atvejais po tam tikro laiko danga praras savo savybes ir reiks iš naujo naudoti tokią pačią ar
kitokią dangą.
Laiko patikrintas sprendimas yra betono hidroizoliacija kristalizacijos būdu. Tai patentuota technologija
sukurta Kanados kompanijos Xypex Chemical Corporation kuri sujungia aplinkosaugos mokslą ir
medžiagų inžineriją tam, kad hidroizoliuoti, apsaugoti ir suremontuoti nuotekų valymo įrenginius,
kanalizacijos vamzdžius, siurblines, šulinius ir kitas betonines konstrukcijas.
Betono hidroizoliacija kristalizacijos būdu buvo naudota tūkstančiuose naujų ir senų betono struktūrų
visame pasaulyje. Ją nesunku naudoti, ji yra žymiai pigesnė ir labiau atsiperkanti nei
barierinės/membraninės hidroizoliacinės sistemos.
Kristalizacijos technologija naudoja
vandenį kapiliariniuose takuose kaip
difuzijos terpę pernešti
hidroizoliacijos chemikalus į betoną.
Chemikalai migruoja porų tinklo
vandens keliais, kur jie reaguoja ir
tampa netirpiais adatos pavidalo
kristalais uždarančiais poras.
Kristalams augant, po kelių savaičių
skysčiai daugiau nebegali
prasiskverbti, taipogi apribojama dujų
transmisija. Šis efektas yra ilgalaikis.
Technologija pati pataiso naujus
mikro įtrukimus jei jų atsiranda net
praėjus keliems metams po užtepimo.
Vieną kartą panaudojus poveikio
negalima sumažinti ar sustabdyti
veikimo.
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Kristalinės hidroizoliacijos chemikalai
gali būti naudojami trimis skirtingais
būdais:
- kaip betono priedas,
- sausi pabarstai,
- paviršinė danga.
Jei betoninė konstrukcija yra
keliasdešimt centimetų storio pigesnis
ir greitesnis būdas naudoti betono
priedą Xypex Admix C-1000. Šis
metodas nereikalauja jokių pastangų
arba papildomo darbo, nes chemikalai
yra įmaišomi tiesiai į paruoštą betono mišinį maišyklėje. Betono liejimas ir hidroizoliacija tampa vienu
veiksmu. Nebelieka jokios dangos ar kitų likučių kuriuos reikėtų nuimti po to. Betonas su kristaline
hidroizoliacija gali pasiekti didesnį stiprumą nei panašūs ‘standartiniai’ mišiniai. Sutaupama ne tik
pinigai, bet ir laikas. Išliejus betoninę konstrukciją nebereikia prie jos grįžti kad hidroizoliuot ir
apsaugot, nereikia taikytis prie klimatinių salygų. Taip pat naudojant priedą paprasčiau užtikrinti gerą
kokybę. Naudojant Xypex Admix C-1000 priedą buvo išlieti Druskininkų miesto vandenvalos
rezervuarai. Xypex Admix C-1000 savo sudėtyje turi medžiagų kurios mažina betono mišinio rišimosi
temperatūrą. Šiame projekte betonas buvo gaminamas Kaune ir transportuojamas daugiau kaip 2
valandas. Betono receptūra buvo sukurta tokia kad tai būtų įmanoma, o Xypex Admix C-1000 priedas
puikiai susiderino su kitais naudotais betono priedais ir dar net palėtino stingimą.
Kaip sausi pabarstai, Xypex medžiagos naudojamos ant naujai liejamų betoninių horizontalių, grindų
paviršių. Po to kai betonas išliejamas ir pradeda kietėti, hidroizoliuojantys milteliai yra užbarstomi ant
drėgno paviršiaus ir įtrinami metalinėmsi glaistyklėmis. Aktyvūs chemikalai įtrinami į paviršių ir
nesusiformuoja papildomas sluoksnis. Padidėja paviršiaus atsparumas dilimui.
Prieš naudojant kristalinės hidroizoliacijos medžiagas kaip paviršinę dangą ant jau sukietėjusio arba seno
betono, paviršius turi būti be cementinio pieno, purvo, plėvelių, dažų, dangų ar kitų pašalinių medžiagų.
Geriausiam rezultatui pasiekti, paviršiai turėtų turėti atvirą kapiliarų sistemą kuri užtikrintų optimalų
chemikalų skverbimasi į porų tinklą. Tepant ant naujų betoninių konstrukcijų reikalinga atkreipt dėmesį,
kad būtų suremontuoti visi betone esantys defektai, sujungimai ir t.t. Taip pat svarbu kad prieš užtepant
ar užpurškiant paviršius kuo giliau būtų įmirkytas vandeniu. Tai geriausia pasiekti naudojant aukšto
spaudimo vandens srovę. Šitokiu metodu buvo hidroizoliuoti ir apsaugoti nuo agresyvaus poveikio
dumblo pūdymo talpyklos Pasvalio nuotekų valymo įrenginiuose. Visas naujai išlietų betoninių
konstrukcijų paviršius buvo padengtas Xypex Concentrate ir Xypex Modified.
Cheminės kristalinės hidroizoliacijos formulės yra gamintojo paslaptis, bet visais atvejais, šios
medžiagos reaguoja su cemento hidratacijos subproduktais tokiais kaip kalcio hidroksidas ir kitais
mineralais kurie yra cemento rišamojoje medžiagoje. Kristalinės hidroizoliacijos technologija yra
netoksiška, joje nėra jokių garuojančių organinių junginių (VOCs), ir yra patvirtinta kaip tinkama
salyčiui su geriamuoju vandeniu. Hidroizoliacinių kristalų augimas yra laipsninis procesas, kuriam reikia
dviejų ar trijų savaičių kad pasiektų optimalų rezultatą. Rezultatas yra tankių kristalų barjeras, kai
kristalai auga betono porose ir kapiliaruose, užkemša ir nebepraleidžia skysčių, net veikiant labai
dideliam slėgiui.
Nepaisant to, kad kristalinė struktūra pilnai susiformuoja per dvi ar tris savaites, šis procesas gali tęstis
toliau, kol betone yra vandens. Formavimas baigiasi dažniausiai dėl naturalaus betono džiuvimo, bet
reakcija visiškai niekada nesibaigia. Tai reiškia, kad jei vanduo po keleto metų vėl pateks į betoną, iš
naujo aktyvuosis hidroizoliaciniai chemikalai, ir prasidės nauja kristalizacija.

Mikroskopiniame lygyje, traukimasis ir trūkinejimas dėl džiūvimo sukuria kelius drėgmes infiltracijai.
Jei šie trūkinėjimai įvyksta kol kristalai vis dar formuojasi, hidroizoliacinė sistema gali užpildyti
mikroįtrukimus iki 0,4mm. Jei įtrukimai atsiranda vėliau ir leidžia įsiskverbti vandeniui, vanduo vėl
aktyvuoja hidroizoliacinius chemikalus kurie užsandarina betoną mikroskopiniame lygyje.
Betono hidroizoliacinė chemija įgalinanti savaime užsisandarinti defektams, buvo palankiai įvertinta
daugybėje vandenvalos projektų. Galima pacituoti RMCI, Inc. Naujajame Meksike projektų vadybininko
Doug Harned komentarus. Kompanija buvo pasamdyta šalia Azrec miesto pastatyti naują nuotekų
valymo sistemą. Pagrindinė konstrukcija buvo 3.5 milijonų galonų talpos (13 249 m3) sistema sudaryta iš
antžeminių monolitinio betono baseinų. Betono hidroizoliacija kristalizacijos metodu buvo panaudota ant
visų vidinių rezervuarų paviršių. “Tikrinant konstrukcijų pralaidumą skysčiams, buvo nustatyta, kad
didžioji dauguma įtrukimų/prabėgimų užsisandarino patys mažiau nei per vieną savaitę. Šis rezultatas
pralenkė mūsų lukesčius, ir buvo žymiai geresnis nei rezultatai su kitais panašiais produktais”, teigė p. D.
Harned.
Betono struktūrų Achilo kulnas sanitarinių nuotekų ir atliekų apdirbimo įrenginiuose yra vandenilio
sulfido dujos (H2S) kurios turi ne tik ‘supuvusio kiaušinio’ kvapą, bet taip pat veikia chemiškai ir sukelia
betono koroziją. Vandenilio sulfido kontrolė yra ypatingai sudėtinga, ypač šiltame klimate arba lėtos
apytakos sistemose.
Jei betoninis nuotekų rezervuaras yra tik dalinai pilnas, drėgnas paviršius virš vandens linijos yra puiki
terpė aerobinėms bakterijoms, kurios oksiduoja H2S ir gamina sieros rugštį (H2SO4). Rugštis veikia
betono paviršių ir ardo jį. Rugštis tai pat skverbiasi per kapiliarus gilyn, reaguoja su kalcio hidrooksidu ir
kalcio silikato hidratu (CSH). Sukeliama ekspansyvi sulfato reakcija, kurios rezultatas yra betono irimas.
Korozija yra aktyviausia betoninio vamzdžio viršuje, kur susirenka rugštis. Dėl šios rugšties vamzdis
silpnėja, ir jei būna neprižiūrimas, gali suirti. Išeitis yra arba sumažinti bakterijų aktyvumą arba
apsaugoti betoną nuo cheminio poveikio.
Kristalinė hidroizoliacija buvo naudota betoninėse vandens ir nuotekų valymo sistemų konstrukcijose
visame pasaulyje. Kristalinės hidroizoliacijos technologija per 40 metų buvo efektyviai panaudota
įvairaus dydžio, formų ir įvairios paskirties betono projektuose. Tai laiko tarpas kuris patvirtina šios
sistemos brandumą.
Kanadoje, kristalinės hidroizoliacijos produktai buvo naudoti tokiuose projektuose kaip 430 milionų
dolerių vertės Pine Creek nuotekų valymuo įrenginiuose, kurie pajėgūs apdoroti 100 mega litrų nuotekų
vandens per dieną, Seymour-Capilano vandens filtravieteje Metro Vankuveryje (ne tik Kanados
didžiausias, bet taip pat ir pasaulio didžiausias UV dezinfekcijos irenginys)
Reikia pažymėti, kad Xypex kristalinė hidroizoliacija atspari cheminiam poveikiui priklausomai nuo
aplinkos pH o ne nuo konkrečių chemikalų. Xypex gebėjimas apsaugoti nuo nusidėvėjimo veikiant
agresyvioms cheminėms medžiagoms yra matuojamas jo gebėjimu atlaikyti nuolatinį kontaktą kai pH
yra nuo 3.0 iki 11.0 ir periodiškai veikiant kai pH yra ribose nuo 2.0 iki 12.0.
Kristalinės hidroizoliacijos efektyvumas yra patvirtintas išplėstinių nepriklausomų laboratorijų tyrimų
dėl pralaidumo, įtūkimų sandarinimo ir cheminio atsparumo. Pralaidumo testavimas atlikti pagal
Jungtinių Valstiju armijos inžinierių grupės reikalavimus (ACE) CRD C-48-73, Permeability of Concrete
įrodė, kad kristalinės hidroizoliacijos būdu apdorotas betonas gali atlaikyti iki 123 metru spaudimo 1,2MPa, kuris buvo testavimo aparato riba. Lietuvoje atliktuose bandymuose taip pat nustatyta, jog
betonas padengtas Xypex medžiagomis tampa nelaidus skysčiams veikiant net aukštu vandens spaudimu.
Chemiškai hidroizoliuotos vandens ir nuotekų sistemos turi aiškius pranašumus lyginant su tradicinėmis
berjerinėmis sistemomis įvertinant naudojimo patogumą, patvarumą ir kainą. Dėl to jog ši technologija
tam kad užblokuoti betono porų sistemą veikia auginant kristalines struktūras betone, ji yra ne iškarto
efektyvi. Kristalų augimas gali užtrukti nuo 2 iki 3 savaičių, tačiau šis metodas tai ilgalaikis sprendimas
daugeliui vandens prasiskverbimo būdų. Veikimas gali būti iš naujo aktyvuotas jei į betoną pateks
vanduo ir taip bus užsandarinami naujai atsiradę prabėgimai.
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Jungtinių Valstijų ligų kontrolės ir prevencijos centras pateikia sekančius duomenis liudinančius apie
vandens būklę, sanitariją ir higieną pagal Pasaulio sveikatos organizacijos ir UNICEF informaciją:
- nešvarus geriamas vanduo, nepakankamas kiekis vandens higienai ir sanitarijai įtakoja apie 88%
mirčių nuo viduriavimo ligų, arba daugiau nei 1.5 miliono iš 1.9 milionų vaikų jaunesnių nei 5
metai (įpatingai besivystančiose šalyse) žūva nuo viduriavimo kiekvienais metais. Tai sudaro apie
18 procentų visų vaikų iki 5 metų amžiaus mirčių ir tai reiskia kad daugiau nei 5000 vaikų
kasdien miršta nuo ligų susijusiu su viduriavimu.
- Pasaulyje apie 884 milijonai žmonių neturi priėjimo prie tinkamų vandens šaltinių.
- Anot pasaulio sveikatos organizacijos ir UNICEF, pagerinta sanitarija galėtų išgelbeti 1.5
milionus vaikų per metus, kurie kitu atveju mirtų nuo viduriavimo ligų.
- Apie 2.6 milijardo žmonių neturi galimybės naudotis pakankamos sanitarijos sąlygomis (daugiau
nei 35% pasaulio populiacijos)
- Dėl švaraus vandens technologijų poveikio viešajai sveikatos sistemai Jungtinėse Valstijose
apytiksliai buvo gražinta 23: 1 investicijų vandens filtravimui ir chloravimui per pirmą pusę 20ojo amžiaus.
- Vandens ir sanitarijos intervencijos apsimoka visuose pasaulio regionuose. Įrodyta, kad šios
intervencijos turi ekonominę gražą nuo 5 iki 46 doleriu, 1-am investuotam doleriui.
- Pagerinti vandens šaltiniai sumažina viduriavimo paplitima 21%, pagerinta sanitarija sumažina
viduriavimo paplitima 37,5%. Paprastas veiksmas kaip ranku plovimas tam tikrais momentais
gali 35% sumažinti viduriavimo atvejus. Geriamojo vandens kokybes pagerinimas, kaip
dezinfekacija, galetų sumažinti viduriavimo atvejus iki 45%.
- Jungtinese Amerikos Vastijose , kuriose pasenusi infrastruktūra kelia susirupinimą, iššūkis gali
atrodyti neitiketinas. 2004 metų pranešime, Jungtinių Valstijų gamtos apsaugos agentura(EPA),
apskaičiavo, kad apie 34.4 milijardai galonų nuotekų buvo transportuojama ir valoma kiekvieną
dieną 21,600 viešųjų valymo įrenginių (aptarnaujančių 78% Jungtinių Amerikos valstijų žmonių).
EPA apsakaičiavimais, Jungtinėse Valstijose nuotekų sistemos ilgis yra apie 1.2 miliono mylių.
Lietuvoje Xypex medžiagomis prekiaujame ir patys naudojame nuo 1997 metų. Per tą laiką buvo atlita
daugybė įvairių projektų tame tarpe ir vandenvalos rezervuarų.
Vieni pirmųjų buvo nuotekų valymo rezervuarai pieno perdirbimo įmonėse. Pieno perdirbimo įmonių
nuotekose yra pieno rūgšties kuri agresyviai ardo neapsaugotą betoną. Vienas pirmųjų panaudojimų buvo
Vilkiškių pieninės nuotekų valymo rezervuaro hidroizoliacija ir apsauga. Užsakovas ir statytojas liko
patenkinti gautais rezultatais, todėl vėliau buvo panaudota Xypex medžiagos rekonstruojant Rokiškio
sūrio nuotekų rezervuarus. Šių rezervuarų betono paviršius buvo korodavęs, iš grunto į rezervuaro vidų
skverbėsi vanduo. Naudojant Xypex Concentrate ir Xypex Patch‘n Plug buvo suremontuoti vis
prabėgimai. Betono paviršius siekiant apsaugoti nuo agresyvaus pieno rugšties poveikio buvo padengtas
Xypex Concentrate.
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Foto 1 Nuotekų siurblinė Šiauliuose

Foto 2. Darbai požemyje

Foto 3. Korodavęs betonas 2003 metais
Panevėžio NVĮ

Vieni pirmųjų miesto valymo įrenginių kur buvo naudojamos Xypex
medžiagos buvo Šiauliuose. Nuotraukose matoma nuotekų
perpumpavimo stotis kurioje požeminių patalpų hidroizoliacijai
buvo naudotos Xypex medžiagos. Siurblinių patalpos buvo apie 10m
žemiau vandens lygio ir vis prabėgimai buvo suremontuoti
naudojant Xypex Patch‘nPlug. Betono paviršiai buvo nuvalyti ir
padengti Xypex Concentrate ir Xypex Modified.
Xypex medžiagos buvo panaudotos ir hidroizoliuojant kai kuriuos
nuotekų rezervuarus, deja betono paviršių apsaugai buvo pasirinktos
kitos technologijos medžiagos dėl kiek aukštesnės Xypex
technologijos kainos.
Rekonstruojant ir kitas jau esamas miestų vandenvalos įmones buvo
Xypex naudojama požeminių konstrukcijų sandarinimui. Betoninių
paviršių hidroizoliacijai ir apsaugai 2003 metais buvo Xypex
medžiagos buvo panaudotos rekonstruojant Panevėžio vandenvalos
įrengimus. Rekonstrukcija pradėta remontuojant nuotekų priėmimo
kameras. Vandenvalos įrenginiai buvo pastatyti prieš 20 metų ir per
eksploatacijos laiką betonas stipriai korodavo, daugelyje vietų net
per visą apsauginį sluoksnį ir netgi giliau. Armatūra metėsi ir kai kur
net buvo suirusi. Vaizdą kaip atrodė betoniniai paviršiai galite
matyti pirmoje nuotraukoje. Remonto technologija buvo sekanti.
1. Mechaniškai buvo pašalintas visas korodavęs betonas.
2. Armatūra nuvalyta naudojant smėliasrovę. Ten kur buvo
reikalinga atstatytas armatūrinis tinklas.
3. Betono paviršius nuplautas aukšto spaudimo vandens srove.
4. Ant armatūros buvo užtepta antikorozinė ir sukibimą
gerinanti medžiaga Densocrete 111 o betoniniai paviršiai
buvo padengti sukibimą gerinančia medžiaga.
5. Atstatytas reikiamo storio betono paviršius naudojant
cementinį mišinį įmaišant į jį priedo Xypex Admix C-1000.
6. Visas betono paviršius buvo nuteptas Xypex Concentrate ir
Xypex Modified.

Kaip atrodė betoniniai paviršiai po kelerių metų matoma antroje
nuotraukoje. Pagal šią technologiją buvo taip pat suremontuota
nuotekų kanalai. Vėlesniais metais buvo sandarinami aerotankų
rezervuarai, požeminiai tuneliai, dumblo pūdymo rezervuarai.
Visuose atliktuose darbuose Xypex medžiagos pateisino keliamus
reikalavimus. Apie Xypex medžiagų efektyvumą apsaugant betoną
nuotekų valymo įrenginiuose galima spręsti apžiūrint 2003 metais remontuotus paviršius.
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Foto 5. Betonas be Xypex po 5 metų
eksploatacijos

Statant kitas vandens valymo įrenginių konstrukcijas 2005 metais,
siekiant sutaupyti lėšas, buvo išlietos betoninės konstrukcijos kuriose
Xypex nebuvo naudojamos. Praėjus maždaug 5 metams visi
betoniniai paviršiai kurie nebuvo apsaugoti Xypex medžiagomis
korodavo. Šių paviršių vaizdas matomas 5 nuotraukoje. 2011 metais
visi šie korodavę paviršiai buvo atstatyti naudojant Xypex medžiagas
prisilaikant aukščiau nurodytos technologijos.
Paviršiai dengti Xypex medžiagomis, nors ir praėjus ilgesniam laikui,
t.y. 8 metams, išliko tokios pačios būklės kaip ir tik suremontavus.
Šių paviršių vaizdas matosi 6 nuotraukoje.

Foto 6. Betonas su Xypex po 8 metų

Xypex medžiagos pastoviai naudojamos statant vandenvalos
įrenginius tiek Lietuvoje tiek ir užsienyje. Paminėti tik keli atvejai
kurie buvo pirmieji mūsų šalyje kad būtų galima pamatyti kristalinės
technologijos veikimo rezultatą metams bėgant.

Reikia paminėti jog Xypex kristalinės hidroizoliacijos technologijos panaudojimas kai kada būna
nepakankamas kad apsaugoti betonines konstrukcijas nuo ardančio aplinkos poveikio. Išanalizavus
situaciją ir keliamus reikalavimus dažnai Xypex medžiagos naudojamos kartu su kitomis sistemomis.
•
•

Chemijos pramonės įmonėse jei reikalinga sandarinti rezervuarus kuriuose bus laikomos
agresyvūs chemikalai kurių pH yra už Xypex atsparumo ribų. Tokiu atveju betoniniai paviršiai
dengiami paprastai epoksidine danga.
Intensyviai mechaniškai veikiamiems paviršiams. Tai gali būti grindys, vandens srovės veikiami
paviršiai ir t.t.. Xypex chemikalai sutankina betoną ir padidina jo mechaninį atsparumą, bet jei
mechaninės apkrovos didelės to gali nepakakti. Tokiu atveju reikalinga naudoti specialius
cementinius mišiniu arba padengti paviršius atsparia epoksidine danga.
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POŽEMINIŲ ŠULINIŲ HIDROIZOLIACIJA
Hidroizoliuojant požeminius šulinius būna svarbu užtikrinti, kad gruntinis vanduo nepatektų į šulinio
vidų, o jei šulinyje laikomos nuotekos ar kiti skysčiai svarbu kad tie skysčiai nepatektų į gruntą. Statant
naujai sandarumą užtikrinti yra pigiau ir paprasčiau. Jau esančių šulinių sandarinimas visada būna
sudėtingesnis.
Jei turime šulinį kuris praleidžia į vidų gruntinį vandenį ir reikalinga užsandarinti, siūlytume naudoti
Xypex medžiagas. Tai laiko patikrinta technologija kurią pasaulyje naudoja jau daugiau kaip 40 metų o
Lietuvoje mes platiname ir patys naudojame nuo 1997 metų. Kadangi rinkoje yra daug ir visokių
hidroizoliacinių medžiagų reiktų paminėti keletą išskirtinių savybių kuriomis pasižymi siūlomos
medžiagos.
XYPEX yra netoksiška cheminė medžiaga skirta betono hidroizoliacijai ir apsaugai. Xypex
pagrindinė ir išskirtinė savybė yra unikalus gebėjimas auginti netirpias kristalines struktūras giliai betono
porose ir kapiliaruose ir taip visam laikui hermetinti betoną nuo vandens ar kitų chemikalų įsiskverbimo
iš bet kurios krypties. XYPEX esantys aktyvūs chemikalai naudoja vandenį kaip terpę kuria įsiskverbia ir
migruoja kapilarais į betoną. Vyksta cheminė reakcija tarp XYPEX, vandens ir cemento hidratacijos
šalutinių produktų (kalcio hidrooksido, mineralinių druskų, mineralinių oksidų ir nehidratavusių ir
dalinai hidratavusių cemento dalelių). Rezultatas yra kristalizacija ir galiausiai netirpi kristalinė struktūra
kuri užkemša poras ir kapiliarus betone. Xypex kristalizacijos procesas suaktyvėja jei po kiek laiko į
betoną dėl kokių tai priežaščių (padidėjęs spaudimas, mikroįtrūkimai ir pan) įsiskverbtų vanduo ir vėl
užsandarina betoną.
• Neleisdamas įsiskverbti chemikalams, druskoms, nuotekoms ir kitoms kenksmingoms
medžiagoms, XYPEX apsaugo betoną ir armuojantį plieną nuo korozijos, irimo ir šalimo/šilimo
ciklų poveikio.
• Po 3 savaičių nuo užtepimo visos chemiškai aktyvios medžiagos atsiduria betone, todėl nėra
galimybės, kad medžiaga atšoks ar kaip nors kitaip bus pašalinta nuo paviršiaus.
• XYPEX atspari daugeliui agresyvių chemikalų kai pH nuo 3 iki 11 esant pastoviam kontaktui ir
kai pH nuo 2 iki 12 esant periodiniam kontaktui.
• XYPEX tampa sudėtine betono dalimi todėl jis tarnauja tiek kiek ir pats betonas.
• XYPEX panaudojimui betonas turi būti šlapias, o tai padaryti yra žymiai lengviau ir pigiau negu
pasiekti, kad paviršius būtų sausas kas reikalinga daugeliui kitų medžiagų.
Išsamūs tyrimai parenkant tinkamiausias medžiagas buvo atlikti Vokietijoje. Buvo suskaičiuota kad
Vokietijoje yra apie 10 milijonų kanalizacijos šulinių. Apie 10 % šulinių turi defektų ir praleidžia
vandenį. Pralaidūs šuliniai reikalauja papildomų išlaidų, kadangi į šulinius patenkantis gruntinis vanduo
atsineša nešvarumų, taip padidindamas vandens valymo kainą, užteršiamas gruntinis vanduo
kanalizacijos nuotekomis ir pagaliau pažeisti, korodavę šulinių žiedai kelia rimtą grėsmę eismo
saugumui.
Dėl šių veiksnių avarinės būklės šulinius būtina remontuoti. Remontas ir priežiūra reikalinga nuolat,
kadangi neprižiūrimi šuliniai yra ypač greitai. Dėl to, Šiaurės Reino, Vestfalijos, Klimato kaitos, aplinkos
apsaugos, ūkio ir vartotojų teisių apsaugos departamentas Gelsenkircheno Požeminės infrastruktūros
institute (IKT) užsakė tyrimą, skirtą palyginti skirtingas šulinių sandarinimo sistemas. Testo metu 2011
metais, 18 realaus dydžio šulinių buvo remontuoti aštuoniolikos įmonių, atstovaujančių skirtingas
medžiagas, o jų sandarinimo technologijos buvo testuotos, įvertintos ir palygintos tarpusavyje.
Testo metu visi aštuoniolika paruoštų šulinių buvo pilnai užsandarinti, tačiau praėjus penkiems
mėnesiams, sausų šulinių liko tik du. Abu šie šuliniai buvo sandarinti cementinių medžiagų sistemomis.
Visos poliuretaninės dangos ir injektavimo sistemos nepasiteisino.
Nors kai kurios sistemos visiškai nepraleido vandens praėjus trumpam laikui nuo jų įrengimo, per penkis
mėnesius prabėgimų atsirado. Atsižvelgiant į šulinių eksploatavimo trukmę, šios sistemos pripažintos
visiškai netinkamomis.
Tik du šuliniai buvo visiškai sandarūs praėjus penkiems mėnesiams nuo konteinerio užpildymo
vandeniu. Vienam šuliniui sandarinti naudotos Xypex medžiagos, kitam – PCI polimeriniai modifikuoti
remontiniai mišiniai. Tačiau svarbu paminėti, jog PCI buvo naudotas prieš užpildant konteinerį vandeniu,
ant sausų šulinio paviršių, leidžiant remontiniam mišiniui stingti keturias savaites.
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Išvada, jog Xypex – vienintelė teste bandyta hidroizoliacinė sistema, kuri visiškai ir ilgam užsandarino
šulinius praktinėmis sąlygoms (esant įmirkusioms konstrukcijoms ir veikiant spaudiminiam vandeniui).
Hidroizoliavimo iš vidaus eiga:
Remonto pradžioje apžiūrima visas šulinio vidaus paviršiaus, nustatomos prabėgimo vietos
7. Ties visais sujungimais ir įtrūkimais išdaužomi “П“ formos grioveliai kurių matmenys minimum
25 x 25mm.
8. Griovelių paviršius nuplaunamas vandens srove ir įmirkomas betonas.
9. Jei per išdaužytą griovelį skverbiasi vanduo, naudojant
greitai stingstantį mišinį Xypex Patch‘nPlug visi
prabėgimai sustabdomi. Piešinyje raudona spalva(1).
10. Griovelių paviršius nutepamas Xypex Concentrate
sunaudojant apie 1kg/m2.
11. Grioveliai užtaisomi naudojant tirštos konsistencijos
Xypex Concentrate mišinį. Piešinyje mėlyna spalva
(3).
12. Betono paviršius nutepamas Xypex Concentrate
sunaudojant 0,8 kg/m2. (4)
13. Jei šulinyje bus laikomi skysčiai, nutepama Xypex
Modified sunaudojant 0,8 kg/m2 . (5)
Dažnai senuose šuliniuose dugnai būna išlieti
nekokybiškai ir būna pigiau betonuoti naują
sluoksnį nei mėginti sandarint seną betoną.
Kadangi šulinio dugne dažnai būna didelis
hidrostatinis spaudimas, betonuojant šulinio dugną
reiktų armuoti jį 10 – 12mm armatūra ir armatūros
tinklą ankeriais surišti su jau esančiu betono dugnu.
Tai reikalinga tam, kad gruntinio vandens
spaudimas neiškeltų naujai išbetonuoto sluoksnio.
Naujai liejamame betone siūlyčiau naudoti Xypex
Admix C-1000 priedo apie 2-3% nuo naudojamo
cemento kiekio (apie 8kg/m3). Sujungimo su
sienomis vietas apie 3 valandas prieš betonuojant rekomenduotume nutepti Xypex Concentrate, o
sustingus betonui sandarinti kaip aprašyta aukščiau, išdaužant griovelį.
Kritiškos vietos pro kurias dažnai į šulinį skverbiasi vanduo būna ties vamzdžių įvadais. Sujungimus tarp
vamzdžio ir betono taip pat sandarinti galima naudojant tas
pačias Xypex medžiagas išdaužant griovelį.
Kiek sudėtingesnė situacija kai reikia sandarinti kabelių
įvadus arba vibruojančius vamzdžius. Cementiniai mišiniai
tuo atveju netinka. Reikalingas pastoviai elastingas
sandariklis. Tokias problemas spręsti siūlome naudojant
specialų sandariklį Stopaq FN2100. Sandarinimo schema
parodyta piešinyje. Šis sandariklis visą laiką išlieka
elastingas, todėl sujungimas lieka sandarus net jei vamzdis
ar kabelis juda. Labai svarbu kad iš abiejų sandariklio pusių
būtų betonas ar kita atrama neleidžianti sandarikliui judėti
dėl vandens spaudimo.
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Nejudančių sujungimų hidroizoliavimas
Egzistuoja daugybė skirtingų konstrukcinių sujungimų hidroizoliavimo sistemų iš kurių kiekviena
turi skirtingas charakteristikas, savus pliusus ir minusus. Sistemos skiriasi instaliavimo technika
ir efektyvumu. Visus už ir prieš reiktų išsiaškinti prieš pasirenkant sistemą ir kaina neturėtų būti
lemiamas faktorius. Mūsų rekomendacija hidroizoliuojant prieš hidrostatinį spaudimą būtų
pašalinti bet kokią riziką ir pasirinkti dvigubos ar net trigubos saugos sistemą, nes tinkamai
neužsandarinus sujungimų, remonto kaina bus daug kartų didesnė, negu brangiausia sistema,
kurią sumontuosite statybos metu.
Pateikiame keletą sistemų,
kurių veikimas pagrįstas
mechaninio barjero vandens
laidumo kanalo konstrukcijos
sujungimo vietoje sudarymu,
elastingų brinkstančių nuo
drėgmės bentonitinių tarpinių
naudojimu ir injektavimo
kanalų sujungimų vietose
naudojimu. Šios sistemos
pavaizduotos piešinyje.
Trumpai apie kiekvieną iš jų.
Sistema 1: Metalinis barjeras
su
bituminiu padengimu. Ši
tarpinė reikalauja kruopštaus
instaliavimo. Prabėgimai
galimi, jei betonas sutrūkinės
džiūdamas. Turi būti tikslūs ir
sandarūs sujungimai tarp atskirų tarpinės elementų.
Sistema 2: Išsiplečianti tarpinė iš bentonito. Tai aktyvi hidroizoliojanti sistema. Didelis tarpinės
išsiplėtimas garantuoja patikimą plyšių betone sandarinimą. Tarpinė pritvirtinama mechaniškai
arba priklijuojama ant seno betono. Patikimam tvirtinimui galima naudoti specialų metalinį
tinklelį. Veikiant drėmei naujai liejamame betone, tarpinė brinksta ir užsandarina visus tarpus
sujungime. Tai efektyvi ir lengvai instaliuojama sistema, suteikianti aukštą saugumą
konstrukcijose kai jas pastoviai veikia vandens spaudimas.
Sistema 3: Injektavimo vamzdelis. Tai labai efektyvi sistema, užtikrinanti didelį saugumą.
Kontroliuojamas injektavimas parodo galimas silpnas vietas betono struktūroje. Galima
pasirinkti vieno vamzdelio sistemą Superject, arba kelių vamzdelių sistemą Trioject.
Sistemos 1+2: metalinis barjeras su bentonito danga. Sistema su dvigubu saugumu dėl
metalinio barjero ir aktyvaus besiplečiančio bentonito sluoksnio. Ant metalinės tarpinės
užklijuotas bentonito sluoksnis, kuris dėl drėgmės poveikio brinksta ir sandarina sujungimą.
Paprasta instaliacija su aktyviais elementų persidengimais.
Sistemos 2+3: Išsiplečianti bentonito tarpinė su papildomu injektavimo vamzdeliu. Aukštos
klasės saugumo sistema su papildoma injektavimo galimybe.
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Bentonitinės tarpinės naudojimas - tai labai nebrangus,
patikimas it todėl plačiai paplitęs sprendimas
hidroizoliuojant įvairias požemines konstrukcijas, baseinus,
rezervuarus. Siūloma tarpinė BT2025S dėl vandens
poveikio brinksta, jos skerspjūvio plotas didėja daugiau kaip
300%, todėl sujungimas patikimai užsandarinamas. Kaip
atrodo išsiplėtusi bentonitinė tarpinė, matoma fotografijoje.
Plėtimosi jėga yra gana didelė, todėl tarpinė turi būti
montuojama ne arčiau kaip 8cm nuo betono paviršiaus.
Kadangi tarpinė brinksta dėl vandens poveikio,
iki pat betonavimo pradžios būtina apsaugoti
tarpinę nuo drėgmės. Prieš laiką sušlapusi
tarpinė pradės brinkti anksčiau, nei sustings
betonas ir ne tik tinkamai nesandarins
sujungimo, bet gali net padidinti pratekėjimus.
Jei pagal projekto specifiką ir esamas oro
sąlygas neįmanoma apsaugoti tarpinės nuo
priešlaikinio brinkimo, galima naudoti tą pačią
tarpinę padengtą plėvele BT2025S plus.
Apsauganti plėvelė suyra šarminėje aplinkoje, kuri susidaro betone, o vandenyje netirpsta.
Abiejų tarpinės variantų brinkimo uždelsimas matosi grafike.
Kaip matosi fotografijoje, bentonitinės tarpinės brinkdamos tampa beforme mase, užpildančia
visus plyšius ir įtrūkimus. Dėl šios savybės, bentonitinė tarpinė gali būti naudojama tik ten, kur
jungiasi naujai betonuojama konstrukcija su senu betonu.
Surenkamų betono konstrukcijų
hidroizoliavimui reikalinga naudoti tarpines,
kurios brinkdamos nekeičia formos. Tam
tinkamos Contaseal polimerinės tarpinės.
Vandens poveikyje jų tūris dideja nuo 500%
iki 1000%. Prie paviršiaus šios tarpinės
tvirtinamos mechaniškai arba klijuojamos
specialiais klijais. Tarpinės gaminamos stačiakampio arba apvalaus profilio, įvairių matmenų.
Matmuo parenkamas pagal hidroizoliuojamo sujungimo plotį.
Labai dažnai kylanti problema - tinkamas požeminių šulinių hidroizoliavimas statybos metu.
Silpniausia vieta, per kurią atsiranda
pratekėjimai, dažniausiai yra sujungimai tarp
šulinio žiedų. Tokiai problemai spręsti yra speciali
juota Rub‘r Nec LTM. Juosta talpinama
sujungimo viduryje prieš montuojant sekantį
šulinio žiedą, kaip parodyta fotografijoje. Dėka
specialios sudėties ji stipriai sulimpa su abiem
paviršiais ir patikimai sandarina. Naudojant šią
juostą jau statybos metu patikimai
užsandarinamas sujungimas, o tai bet kokiu
atveju bus kelis kartus pigesnis sprendimas, nei
sandarinti sujungimą vėliau.
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Efektyvus, nebrangus ir patikimas sujungimų
sandarinimas
yra
naudojant
kristalinės
hidroizoliacijos medžiagą Xypex Concentrate.
Danga užtepama arba užpurškiama ant betono
paruošiamojo
sluoksnio,
ant
kurio
jau
sumontuotas armatūros strypynas. Medžiaga
purškiama ant paruošiamojo sluoksnio pro
armatūrą sunaudojant 1,0 kg/m 2, o prieš klojant
kitą betono sluoksnį, palaukiama kol XYPEX
danga pasieks pradinį stiprį. Panaudojimo
schema parodyta piešinyje. Kristalų formavimosi
procesas vyksta į visas puses iki 20 cm atstumu
nuo
užtepto
paviršiaus
ir
tuo
būdu
suformuojamas skysčiams nelaidus betono
sluoksnis
apie
sujungimą.
Didesniam
patikimumui siūloma išorėje, po to, kai sustings
betonas, iškapoti griovelį 2,5cm x 2,5cm ir
užpildyti jį tirštos konsistensijos Xypex Concentrate. Išeiga
apie 0,7 kg/m. Jei nėra galimybės išorėje, griovelį galima
iškapoti vidinėje pusėje.
Norint maksimaliai apsaugoti konstrukcinius sujungimus
nuo galimų prabėgimų, pagal situaciją parenkamos
skirtingos tarpinės ar medžiagos. Paminėta tik keletas
galimų variantų. Kai kuriuos matote piešinyje.
Svarbiuose objektuose, kai reikia labai didelio patikimumo,
naudojama 3, 4 ar net daugiau sistemų vieno sujungimo
sandarinimui. Statybos metu papildomai investuotos lėšos
į šias sistemas su kaupu atsiperka vėliau, kadangi
neatsiranda problemų dėl prabėgimų. Žemiau
pateikiamame brėžinyje matome, kaip kelios sistemos
buvo naudojamos konstrukcinių sujungimų hidroizoliavimui
statant Varšuvos metro.
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Būtina paminėti PVC tarpines kurios naudojamos ne tik
temperatūrinėms, bet ir darbo siūlėms sandarinti.PVC
tarpinės gaminamos labai senai ir technologija patikrinta
daugybėje objektų. Sukurta platus asortimentas tarpinių
tinkamų visiems atvejams. Patikimumui padidinti ir
palengvinti naudojimą siūlomos metalinės detalės
padedančios tinkamai fiksuoti tarpines siūlėse, tvirtinti prie
paviršių ir t.t.

Sandarinant požemines konstrukcijas atskira problema
yra sujungimų tarp sienos ir praeinančių vamzdžių
sandarinimas. Dažniausiai reikalinga sandarinti sujungimą
iš vidaus prieš besiskverbiantį vandenį. Jei vamzdis
pakankamai didelio diametro ir mechaniškai stabiliai
įtvirtintas, nejudantis, galima naudoti Xypex kristalinės
hidroizoliacijos medžiagas. Aplink vamzdį išdaužomas
griovelis 25mm pločio ir 37mm gylio. Išdaužyto griovelio
paviršius nuvalomas, sudrėkinamas ir nutepamas
sluoksniu Xypex Concentrate, sunaudojant apie 0,8kg/m 2.
Neilgai trukus po užtepimo griovelis užpildomas tirštos
konsistencijos Xypex Concentrate mišiniu. Hidroizoliavimo
schema parodyta piešinyje. Jei hidroizoliavimo metu per
išdaužytą plyšį skverbiasi vanduo, prieš naudojant Xypex
Concentrate, prabėgimas sustabdomas naudojant Xypex
Patch‘n Plug. Tai greitai stingstantis hidraulinis cementas,
kuris sustabdo prabėgimą per keletą minučių.
Sustabdžius vandens prabėgimą, sujungimas
toliau sandarinamas kaip aprašyta aukščiau,
naudojant Xypex Concentrate.
Tais atvejais, kai vamzdis vibruoja, ar įtvirtintas
nepakankamai ir gali būti pajudintas eksploatacijos
metu, arba jei tai kabeliai, kurie, tikėtina, bus
judinami,
reikalinga
naudoti
elastingą
hidroizoliaciją. Tokiem sujungimam sandarinti
labiausiai tiktų SEALTAQ Aquablock hermetikas.
Jis puikiai prilimpa prie pačių įvairiausių paviršių,
tiek sausų, tiek ir šlapių. Gali būti naudojamas
prieš spaudiminį vandenį iš vidaus. Sandarinant iš
vidaus, sandarinimo schema parodyta piešinyje.
Vietoj vamzdžio gali būti ir kabeliai. Jei kabelių ne
vienas, niekas nesikeičia, tik tarp kabelių turėtų būti užtikrinti tarpai, kad į juos būtų galima
įterpti hermetiko.
SEALTAQ Aquablock turi būti talpinamas tarp atramų. Schemoje pažymėta „1.“ medžiaga gali
būti betonas arba poroloninė tarpinė. Tai reikalinga, kad įspaudžiant į plyšį hermetiką, jį galima
būtų sutankinti ir jis nenubėgtų ten, kur nereikia. Sienos vidinėje pusėje paprastai naudojamas
cementinis mišinys „2“. Geriausiai tam tiktų Xypex Patch‘n Plug arba Xypex Concentrate. Taip
užsandarinus sujungimą, net pajudinus vamzdį ar kabelį sujungimas išliks sandarus.
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Xypex medžiagomis apdoroto betono atsparumas korozijai
Nors Xypex betono priedai ir dangos visame pasaulyje yra puikiai žinomi kaip patikimi naujai statomų ir
jau pastatytų statinių betoninių konstrukcijų hidroizoliavimo ir apsaugos sprendimai, šių medžiagų
sugebėjimas padidinti betono atsparumą įvairiems agresyviems chemikalams (ypač chloridams), nėra
taip plačiai žinomas. Chloridai laikomi viena pagrindinių betono irimo ir betoninių konstrukcijų
korodavimo priežasčių. Visame pasaulyje chloridų sukeliamoms problemoms spręsti kasmet skiriamos
milžiniškos pinigų sumos. Statiniai sūriame jūros vandenyje, arba netoliese (prieplaukos, bangolaužiai),
transporto statiniai (tiltai, stovėjimo aikštelės), ir pastatų pamatai, įrengti druskinguose gruntuose, yra
labiausiai chloridų pažeidžiamos konstrukcijos.

Betono korozija
Vandenyje ištirpę chloridai per kokybišką betoną skverbiasi lėtai, tačiau prasiskverbimas stipriai
pagreitėja jei betonas sutrūkinėjęs. Chloridai gali greitai sugadinti gelžbetonį, sukeldami armatūros
plieno koroziją. Susidariusiam geležies oksidui (rūdys) reikalingas papildomas tūris ant armatūros ir,
kadangi betone tam nėra vietos, dėl atsirandančių įtempių, betonas ima trūkinėti. Per šiuos trūkius
armatūrą pasiekia dar didesni chloridų kiekiai, korozijos procesai ima vykti vis sparčiau ir netrukus
konstrukcijai reikalingi rimti ir brangūs remonto darbai.
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Xypex kristalinė technologija
Xypex kristalinė technologija, užpildydama poras ir mikro trūkius cemento matricoje ir užsandarindama
smulkius betono įtrūkimus, užkerta kelią vandeniui skverbtis į konstrukciją. Testai parodė, jog betonas su
Xypex neleidžia vandeniui pasiekti armatūros net esant ypač dideliam hidrostatiniam slėgiui, o tai
reiškia, jog vandenyje ištirpę chloridai taip pat neprasiskverbs iki armatūros ir nesukels korozijos. Nors
yra ir kitų būdų sutankinti betoną ir sumažinti chloridų skverbimąsi, dauguma jų nėra efektyvūs betone
atsiradus trūkiams.
Xypex naudojimas yra vienas iš nedaugelio būdų, sumažinančių chloridų įsiskverbimą į sveiką betoną,
tuo pačiu sandarinantis neišvengiamai atsirandančius mikro ir makro trūkius, kuriais vanduo gali lengvai
pasiekti armatūrą.
Siekiant nustatyti Xypex gebėjimą sulėtinti chloridų sukeltus betono irimo procesus, buvo atlikta
daugybė nepriklausomų tyrimų. Žemiau esančioje lentelėje pateikti kai kurie tyrimų rezultatai, apie
Xypex sugebėjimą prailginti konstrukcijų, esančių chloridų gausioje aplinkoje, eksploatavimo trukmę.
LABORATORIJOS TYRIMŲ REZULTATAI
Data

Medžiaga

Testavusi įstaiga

Rezultatai

1979 08 01

Danga

Tvin Sičio testavimų
ir inžinerijos
laboratorija,
Minesota, JAV

Siekiant nustatyti Xypex dangų sugebėjimą
sumažinti chloridų įsiskverbimą į betoną, naudota
ASTM C672 testavimo metodika. Nustatyta, jog
Xypex padengtuose bandiniuose 25 – 125 mm gylyje
chloridų koncentracija iki 50% mažesnė, nei
kontroliniuose bandiniuose.

1996 03 01

Betono
priedas

Mahaffey Associates,
Naujasis Pietų
Velsas, Australija

Buvo testuojami 0,4 vandens/cemento santykio
betono bandiniai su Xypex priedais ir kitais,
įprastais, poras blokuojančiais priedais. Lyginant su
kontroliniais bandiniais, bei bandiniais su poras
blokuojančiais priedais, nustatyta, jog bandiniuose
su Xypex, chloridų plitimas yra 50%-60% mažesnis.

1998 11 01

Danga

Statybinių medžiagų
testavimo centras,
Tokijas, Japonija

270 dienų, betono bandiniai buvo periodiškai 12
valandų mirkomi druskos tirpale ir 12 valandų
džiovinami. 15 mm gylyje, bandiniuose su Xypex
nustatytas trečdaliu mažesnis chloridų kiekis nei
kontroliniuose bandiniuose.

2002 12 01

Betono
priedas

Susisiekimo
ministerija, Niu
Džersis, JAV

Xypex Admix C-1000 betono priedas buvo
lyginamas su trimis populiariais koroziją
stabdančiais priedais. Remiantis rezultatais, tyrėjai
rekomendavo Xypex Admix kaip geriausią
sprendimą norint sulaikyti agresyvių chemikalų
skverbimąsi į betoną.
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Data

Medžiaga

Testavusi įstaiga

Rezultatai

2003 03 01

Betono
priedas

Naujojo Pietų Velso
Universitetas,
Australija

Atlikti bandymai su 0,55 vandens/cemento santykio,
32Mpa, 20% lakiųjų pelenų ir 38% šlakinio betonų
bandiniais. Vykdytas modifikuotas ASTM C1202
testavimas, NT Build 443 – 35 dienų mirkymo sodos
chloride testavimas ir ACCI chloridų difuzijos
testavimas. Apskaičiavus numatomą bandinių betono
eksploatavimo trukmę, nustatyta, jog šlakiniame
betone su Xypex korozijos procesai prasidės 5
kartus, o lakiųjų pelenų betone su Xypex – 2 kartus
vėliau, nei betone be Xypex priedų.

2004 05 01

Betono
priedas

Naujojo Pietų Velso
Universitetas,
Australija

Atlikti bandymai su 0,40 vandens/cemento santykio,
40Mpa, 20% lakiųjų pelenų, 38% ir 60% šlakinių
betonų bandiniais. Vykdytas modifikuotas ASTM
C1202 testavimas, NT Build 443 – 35 dienų
mirkymo sodos chloride testavimas ir ACCI chloridų
difuzijos testavimas. Apskaičiavus numatomą
bandinių betono eksploatavimo trukmę, nustatyta,
jog bandiniuose su Xypex, korozijos procesai
prasidės nuo 1,5 iki 4,25 kartų vėliau, nei
kontroliniuose bandiniuose.

2005 11 01

Danga

Honnun Ltd,
1972 metais pastatyto tilto konstrukcijos, nuolat
Reikjavikas, Islandija veikiamos ledui tirpdyti naudojamų chloridų
chemikalų, 1993 metais buvo padengtos Xypex
Concentrate danga. 2005 metais iš tilto atramų
paimti ir ištirti kernai. Nustatyta, jog Xypex danga
15% sumažino chloridų difuzijos koeficientus.

2011 10 01

Betono
priedas ir
danga

Sirindhorno
Tarptautinis
technologijų
Institutas, Thamasat
Universitetas,
Bankokas, Tailandas

0,4 ir 0,5 vandens/cemento santykio betono
bandiniai buvo 9 mėnesius mirkomi chloridų tirpale.
Bandymo metu nustatyta, jog tiek cemento, tiek
cemento/lakiųjų pelenų betono mišiniuose, ir Xypex
danga ir Xypex priedai sumažino chloridų
įsiskverbimą.

Testai statybos objektuose
Kartu su aukščiau išvardintais laboratoriniais testais, atlikta ir keletas Xypex efektyvumą stabdant
žalingą chloridų poveikį įrodančių testų statybos aikštelėse:
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Testas su tiltu (Viskonsinas)

Viskonsino-Milvokio Universitetas testavo devynis tiltus, kurie buvo apdirbti su įvairiomis koroziją stabdančiomis
medžiagomis, įskaitant paviršių impregnantus ir tris skirtingus betono priedus. 1995 pastatytas tiltas, naudojant
Xypex, ir specialiai paliekant keletą vietų denginyje, kur Xypex nebuvo naudojamas. Iš šių vietų testavimo metu
imti kontroliniai bandiniai. Bandymas vykdytas 2000 metais. Iš tilto konstrukcijų paimti kernai ir skirtinguose
gyliuose (taip pat ir ties armatūra) matuota chloridų koncentracija. Tyrimas parodė, jog Xypex buvo vienintelis
priedas, žymiai sumažinęs chloridų įsiskverbimą į betoną. 50 mm gylyje, bandiniai su Xypex turėjo vidutiniškai
55% mažiau chloridų, negu kontroliniai bandiniai.
Neseniai tyrimai buvo atlikti su dviem prieš 19 metų statytomis betoninėmis konstrukcijomis, kurioms buvo
naudotas Xypex Admix priedas.

Cronula Marina (Australija)

1994 metais plūduriuojanti prieplauka Cronula Marina, netoli Sidnėjaus buvo padengta betonu su Xypex Admix
priedu. Plokštės storis – 100 mm, armatūra sudėta 40 mm nuo paviršiaus. 2013 metais prieplauka tirta BCRC
inžinerijos įmonės iš Naujojo Pietų Velso Australijoje. Tyrimas susidėjo iš vizualinės apžiūros, tikrinimo elektrodu
ir bandinių paėmimo iš įvairių gylių, siekiant nustatyti chloridų kiekį ir apskaičiuoti betono chloridų difuzijos
koeficientą. Tyrimo dėka buvo numatyta korozijos procesų pradžia. Pasak rezultatų, korozijos procesai prasidės
praėjus 129 metams nuo testo atlikimo datos.
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Lascelles Prieplauka (Australija)

1995 metais didelė dalis Lascelles Prieplaukos Geelong uoste netori Melburno buvo pastatyta į betoną
maišant Xypex Admix priedą. 2014 metų sausio mėnesį, atlikti tyrimai, įskaitant vizualinę apžiūrą,
apsauginio betono sluoksnio storio matavimus ir chloridų kiekio betone nustatymą. Išsiaiškinta, jog
apsauginio betono sluoksnio storis – 51 – 76 mm. Iš paimtų bandinių apskaičiuotas chloridų difuzijos
koeficientas. Surinkus visus reikiamus duomenis, gauta numatoma korozijos procesų pradžia.
Priklausomai nuo apsauginio betono sluoksnio storio, rezultatai svyravo tarp 156 iki 175 metų nuo testų
atlikimo datos.
Aukščiau aprašyti testai parodo, jog naudojant Xypex Admix priedą, korozijos procesai turėtų prasidėti
tik praėjus 150 – 200 metų nuo statinio eksploatavimo pradžios. Nors šie rezultatai labai geri, jie dar
labiau stebina, turint omenyje gana ploną betono apsauginio sluoksnio storį ir atšiaurias jūrinio klimato
sąlygas, kuriomis statiniai eksploatuojami.
Išvados
Tiek laboratorijose, tiek su realiais objektais atlikti testai parodo, jog Xypex kristalinė technologija yra
puikus būdas prailginti agresyviomis sąlygomis chloridų veikiamų naujai statomų betoninių konstrukcijų
tarnavimo laiką. Testai taip pat įrodo, jog Xypex dangos apsaugo jau pastatytus statinius ir padeda
prailginti betono eksploatavimo trukmę.
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SEPTONIC – irimo procesų aktyvatorius nuotekoms
KODĖL REIKALINGAS
Kai nuotekos patenka į rezervuarą, sunkesnės dalelės nusėda ant dugno suformuodamos
vadinamą dumblą, o lengvesnės dalelės susikaupia paviršiuje ir suformuoja maurus. Šie
maurai sulaiko deguonies ir šviesos veikimą ir sukuria idealią terpę bakterijoms. Šios
bakterijos, vadinamos anaerobinėmis, skystina ir verčia dujomis nuosėdas ir maurų sluoksnį.
Bakterijos išplinta po nuotekų rezervuarą
ir veikia tiek skystoje tiek ir kietų dalelių
terpėje.
Kadangi ne visos kietosios nuotekų
dalelės yra paverčiamos skysčiu ar dujomis, ant dugno
formuojasi dumblas o paviršinis sluoksnis storėja. Po keleto
metų abu sluoksniai užima didžiausią rezervuaro dalį.
Įtekančioms nuotekoms nuotekų rezervuaras pasidaro per
mažas. Kietosios dalys pradeda nebesisluoksniuoti, nuotekos
nebeužsilaiko rezervuare ir bakterijos nebespėja jų išskaidyti.
Rezultate į aplinką patenka nuotekų tirščiai, nusėda dirvoje,
užteršia ją atsiranda nemalonus kvapas.

KAS TAI YRA SEPTONIC
Septonic tai laiko patikrintas produktas naudojamas
Kanadoje, JAV, Europoje jau beveik 60 metų. SEPTONIC
tirpina maurus, dumblą susiformavusį nuotekų
rezervuaruose. Dėka gebėjimo suaktyvinti naudingą
bakterijų veikimą organinės nuotekos esančios nuotekose
suskystinamos ir išskaidomi baltymai bei angliavandeniai.
Šio proceso pasekoje nuotekų rezervuaras pasidaro
talpesnis, efektyviau veikiantis.
Produktas yra granulių pavidalo ir labai lengvai gali būti
naudojamas bet kokiame nuotekų rezervuare ar sistemoje.
Tinkamas naudoti cheminiuose tualetuose, nusėdintuvuose, laivuose ir kempinguose. Pagrindiniai
ingradientai yra enzimai paimti iš jaučių ir kiaulių virškinimo sistemos. Vieni enzimai skaido riebalus,
kiti krakmolą, kiti proteinus ir t.t.. Šių enzimų kombinacija kartu su kitais SEPTONIC komponentais
užtikrina efektyvų ir greitą poveikį. Enzimams išskaidžius riebalus, krakmolą ir proteinus juos labai
efektyviai toliau veikia bakterijos ir ištirpina. Tai yra būdas kurio pagalba ištirpinamos kietosios nuotekų
dalelės per keturias savaites.
Kiekvieną kartą naudojant SEPTONIC atsinaujina 20 miliardų bakterijų, ištirpinamos kietosios dalelės,
tepalai, pašalinami kvapai. Šis procesas vyksta visoje kanalizacijos sistemoje o taip pat ir nuotekų
rezervuare. Jei rezervuare atsiranda problemos dėl kurių reikalinga išsiurbliuoti ar išvalyti, pakanka
panaudoti vieną pakuotę ir problema išsisprendžia. Daugumoje atvejų problema išsisprendžia po pirmo
panaudojimo. Panaudojus keturis kartus per keturias savaites, kietųjų teršalų kiekis žymiai sumažinamas.
Septonic savo sudėtyje neturi jokių ėsdinančių sudėtinių dalių todėl visiškai garantuojama kad niekaip nepakenks
santechninei įrangai, nepažeis Jūsų rankų, nedegins, nesukels kaitimo ar dūmų. Taukams užkimšus nuotekų
sistemą pakanka ištirpinti stiklinėje vieną pakelį SEPTONIC, supilti į nubėgimo angą ir palikti per naktį. Per naktį
SEPTONIC išskaidys riebalus ir teliks tik nuleisti vandenį. Tai leis išvengti ėsdinančių ir nuotekų sistemą
gadinančių priemonių naudojimo. Panaudojus SEPTONIC kanalizacijos vamzdžių pravalymui, jis vėliau
nuplaunamas į nuotekų rezervuarą ar nusodintuvą ir ten toliau veikia. Tokiu būdu gaunamas dviguba nauda,
išvalomi vamzdžiai ir išvalomas nuotekų rezervuaras.
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KUO SKIRIASI NUO KITŲ
Skirtingai nei dauguma kitų panašios paskirties produktų kuriuose yra bakterijos, SEPTONIC pagrindiniai
ingradientai yra enzimai paimti iš jaučių ir kiaulių virškinimo sistemos. Vieni enzimai skaido riebalus, kiti
krakmolą, kiti proteinus ir t.t.. Šių enzimų kombinacija kartu su kitais SEPTONIC komponentais užtikrina
efektyvų ir greitą poveikį. Dėka enzimamų poveikio, labai efektyviai toliau veikia bakterijos kurios yra natūraliai
nuotekose. SEPTONIC pagalba ištirpinamos kietosios nuotekų dalelės per keturias savaites.
Esminiai privalumai:
 Enzimai veikia daug efektyviau nei bakterijos, todėl įvairios cheminės medžiagos kaip pavyzdžiui
antibakterinės priemonės unitazams, valymo priemonės su chloru ir pan. visiškai neįtakoja SEPTONIC
veikimo, naudojant jas buitinėms reikmėms reikalingais kiekiais.
 SEPTONIC veikimas neįtakojamas kaip dažnai naudojamas rezervuaras. Ilgiau nenaudojant rezervuaro,
bakterijos žūsta, o kadangi SEPTONIC sudėtyje nėra bakterijų, jo veikimas nesusilpnėja.
 Septonic savo sudėtyje neturi jokių ėsdinančių sudėtinių dalių todėl visiškai garantuojama kad niekaip
nepakenks santechninei įrangai, nepažeis Jūsų rankų, nedegins, nesukels kaitimo ar dūmų.
 Tinkamas naudoti kai užsikemša kanalizacijos vamzdžiai vietoje cheminių priemonių. Taukams užkimšus
nuotekų sistemą pakanka ištirpinti stiklinėje vieną pakelį SEPTONIC, supilti į nubėgimo angą ir palikti per
naktį. Per naktį SEPTONIC išskaidys riebalus ir teliks tik nuleisti vandenį. Tai leis išvengti ėsdinančių ir
nuotekų sistemą gadinančių priemonių naudojimo. Panaudojus SEPTONIC kanalizacijos vamzdžių
pravalymui, jis vėliau nuplaunamas į nuotekų rezervuarą ar nusodintuvą ir ten toliau veikia. Tokiu būdu
gaunamas dviguba nauda, išvalomi vamzdžiai ir išvalomas nuotekų rezervuaras.
 SEPTONIC neteršia aplinkos. Naudojant bakterijas, jos patenka į aplinką ir taip užteršia ją.

NAUDOJIMAS
Privačiai valdai: Pradedant naudoti 2m3 tūrio nuotekų rezervuaro talpai
supilti vieno maišelio turinį (17.75g) į klozetą ir nuleisti vandenį. Procedūrą
kartoti kas savaitę 4 kartus o vėliau vieną kartą per mėnesį.
Moteliams, viešbučiams, ligoninėms nepriklausomai nuo rezervuaro
dydžio naudoti sekančiomis normomis:
10 tualetų – 459g (27 pak.) kas dvi savaites
25 tualetai - 459g (27 pak.) kiekvieną savaitę
100 tualetų - 459g (27 pak.) kas antrą dieną;
200 tualetų - 459g (27 pakeliai) kiekvieną dieną.
DĖMESIO. Galima visą normą supilti tiesiogiai į rezervuarą, bet
rekomenduotina pilti mažesnėmis dozėmis į skirtingus klozetus tam kad
išsivalytų vamzdžiai.
Tualeto duobės. Vieno pakelio turinį supilti į kiekvieną klozetą ir nuleisti vandenį. Procedūrą kartoti kartą per
savaitę 8 - 10 savaičių o vėliau kartoti kartą per mėnesį. ( Esant reikalui galima naudoti dažniau)
Lauko tualetai. Supilti visos pakuotės turinį ( 4 maišelius ) į tualeto angą. Kartoti kartą per mėnesį. Tirštas duobės
turinys susisluoksniuos ir suskystės.
Kanalizacijos vamzdžių valymas. Ištirpinti vieną pakelį stiklinėje vandens, supilti į vamzdį ir palikti per naktį.
Sekančią dieną sistema galima naudotis normaliai.

GAUNAMA NAUDA
•
•
•
•
•
•
•

Nuotekų rezervuare susikaupę tirščiai yra išskaidomi, priemaišų tankis žymiai sumažėja.
Rezervuare esantis dumblas ir riebalai išskaidomi. Dumblo kiekis žymiai sumažėja.
Dingsta nemalonus kvapas net esant aukštesnei aplinkos temperatūrai.
Rezervuaro paviršiuje susiformavusi pluta išskaidoma, suaktyvėja dujų išsiskyrimas.
Rezervuaro pakraščiai išsivalo nuo dumblo ir nešvarumų.
Vanduo rezervuare pasidaro skaidresnis.
Filtruojant nuotekas mechaniškai mažiau nusėda kietų dalelių.

PRODUKTŲ KATALOGAS

Savanorių pr. 192, LT-44151 Kaunas
Tel.: (37) 330686, Faksas: (37) 330684
El. paštas: vizginta@vizginta.lt; Web: www.vizginta.lt

32/98

ŠALTAS ASFALTAS DUOBIŲ REMONTUI
Kokybė kuria galima pasitikėti
KAS TAI?
Ilgalaikio lopymo šaltas asfaltas - tai puikiausias pasirinkimas bet kokiems kelių lopymo
darbams. Puikiai sandarina pavojingas dideles duobes, plyšius, vėžes ir pan. minučių bėgyje,
nepriklausomai nuo to, koks lauke oras. Gali būti naudojama tiek ant betono, tiek ir ant asfalto.
Rekomenduojama dengti ant greitkelių, stovėjimo aikštelių, šaligatvių ir pan. Šaltas asfaltas gali
būti dengiamas ištisus metus tiek ant sauso, tiek ant drėgno paviršiaus, kas visiškai neįtakoja
kokybės. Svarbiausias dalykas, kurį reikia prisiminti, tai, kad šis asfaltas yra nuolatinė danga, ilgaamžė, ir puikiai
atnaujina paviršių, nepriklausomai, koks jis bebūtų.
Naudojant šią medžiagą, sutaupysite pinigų, nes nereikės jų išleisti papildomiems darbams ar esamos duobės
papildomam apdirbimui. Asfaltą lengva padengti ir duobė gali būti suremontuota per kelias minutes. Svarbu ir tai,
kad iš karto po skylių sandarinimo, kelio danga gali važiuoti transportas. Tai unikalus naujas produktas
kiekvienam, kuris rūpinasi savo kiemu, jo aplinka ir savo mašinos gerove. Jis skirtas tiek individualiam vartotojui,
tiek kelio dangos priežiūros profesionalui.

SAVYBĖS
Paprasta naudoti
Produktas parduodamas maišuose po 20kg ir yra iš karto paruoštas naudojimui. Medžiagos nereikia nei kaitinti,
nei maišyti. Duobės gylis turetu buti ne mažiau kaip 2cm. Jei gylis didesnis kaip 8 cm rekalinga kloti sluoksniais
maždaug po 5cm. Iš karto po duobių remonto kelio danga gali važiuoti transportas.
 Nereikalauja jokio duobės paruošimo ar papildomų priemonių
 Kelio duobei sulopyti jums prireiks tik kastuvo ar kokio kito sunkaus daikto kad suspausti asfalta.
 Tinka bet kokiomis oro sąlygomis
 Šaltas asfaltas gali buti dengiamas ištisus metus (nuo –26 C iki + 49 C), bet kokiomis oro sąlygomis:
tiek ant sauso, tiek ant drėgno paviršiaus.

KAIP NAUDOTI?
Šalta asfalta supilkite iš maišo
tiesiai į duobę. Prieš tai duobę šiek
tiek pavalykite. Nesibaiminkite, jei
duobė pilna vandens, nes
produktas gali būti dengiamas bet
kokiomis oro sąlygomis ir turi
savybę išstumti vandenį ar net
ledą iš duobės.

Tolygiai išlyginkite ir suspauskite
kastuvu. Jei duobė labai gili (pvz.
gilesnė kaip 15 cm), medžiagą
denkite 5 cm storio sluoksniais,
palaukdami kol pradžius
ankstesnis.

Duobė sutaisyta. Galite drąsiai
važiuoti pirmyn!

IEŠKOKITE STATYBINIŲ MEDŽIAGŲ PARDUOTUVĖSE.
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Produktų katalogas
XYPEX produktų asortimentas
Kristalinė betono hidroizoliacija
Xypex Concentrate
Xypex Concentrate - hidroizoliacinė medžiaga, sudaranti kristalinę
struktūrą, kuri visam laikui užpildo betoną ir tuo būdu apsaugo jį
nuo vandens ar kitų skysčių skverbimosi betkuria kryptimi. XYPEX
tirštas mišinys naudojamas siūlių užtaisymui ir hidroizoliavimui,
neveikiamų temperatūrinių deformacijų. Taip pat naudojamas
technologinių siūlių hidroizoliacijai, užtepant Xypex Concentrate
ant betono 2-36 val. prieš sekantį betonavimo etapą. Naudojamas
kontakte su geriamu vandeniu.

Xypex Modified
Xypex modified - gali būti naudojamas kaip antras sluoksnis, kad
susitaupytų XYPEX CONCENTRATE arba kaip vienintelis sluoksnis,
kai reikia apsaugoti nuo drėgmės pamatinių sienų išorę. Padengtas, kaip antras sluoksnis, Xypex
modified chemiškai sustiprina Xypex concentrate ten, kur reikalingi du sluoksniai ir padaro tvirtą
paviršių. Ten, kur reikalinga apsauga nuo drėgmės, Modified gali būti naudojamas vienas, kaip
alternatyva bituminei emulsijai.

Priedai betonui- Xypex Admix C-serija
Priedai dedami į betoną maišymo metu. Sukurti skirtingi šios serijos produktai, siekiant pagaminti
optimalios rišimosi trukmės betoną visose klimatinėse juostose. Mūsų klimato zonoje dažniausiai
naudojamas Xypex Admix C-1000. Su šiais Xypex priedais galima efektyviai hidroizoliuoti
konstrukcijas taupant laiką ir darbo sąnaudas, kadangi įmaišius į betoną šį priedą, nebereikia jo
papildomai hidroizoliuoti.

Pabarstai Xypex DS-1 ir DS-2
Xypex pabarstai skirti naudoti ant šviežiai išlietų betoninių grindų, siekiant ne tik jas hidroizoliuoti,
bet ir sustiprinti paviršių. Xypex DS-1 skirtas grindų hidroizoliavimui ir apsaugai nuo cheminių
medžiagų įsiskverbimo. Xypex DS-2 papildomai dar padidina betono atsparumą trinčiai.
Xypex pabarstai užberiami ant šviežiai išlieto betono rankomis arba mechaniniu barstytuvu ir
įtrinami į betoną. Įtrynimo metodas apsaugo betoną nuo dulkėjimo ir pleišėjimo.

Xypex PATCH N PLUG
Xypex patch n plug - tai greitai stingstantis, neatšokantis, didelės rišamosios galios hidraulinio
cemento mišinys, skirtas betono lopymui ir remontui. Patch n Plug sustabdo pratekantį vandenį per
kelias sekundes ir yra naudojamas siūlių, įtrūkimų ir kitų betono defektų remontui.
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Hidroizoliacinės medžiagos
Horizontali mūro hidroizoliacija
Freezteq
Freezteq - sušaldyto kalio metilsilikato tirpalo cilindrinės kapsulės, įterpiamos į
pasirinktame skiedinio sluoksnyje išgręžtas skyles plytų, blokelių ar akmens mūro
sienoje. Kapsulės tirpsta ir skverbiasi į aplinkinius sienų plotus bei sudaro drėgmės
barjerą. Sistema sudaro barjerą drėgmės kilimui ten, kur nėra hidroizoliacijos arba,
kur hidroizoliacija neveiksminga.
,

TECHNINIAI DUOMENYS
Kapsulės diametras
Kapsulės ilgis
Sunaudojimo norma
Pakavimas

22 mm
19cm
9 skylės sienoje užpildomos 4 kartus per visą
storį
dėžės po 250 vnt

Hidroizoliacija injektavimo būdu
Webac 150 MV1
Webac 150 - smulkios frakcijos, mažo klampumo poliuretaninė
injektavimo puta, besiplečianti ir kontakte su vandeniu suformuojanti
tankią, mažai lanksčią putą su smulkių porų struktūra. Esant galimybei
putoms laisvai plėstis, jų tūris padidėja iki 40 kartų. jis tinkamas plyšių ir
ertmių, kuriuose yra vandens su arba be hidrostatinio spaudimo,
užtaisymui ir užhermetizavimui. Skirtas pramoninei ir civilinei statybai,
hidrostatiniams, tiltams, tuneliams ir pan.
TECHNINIAI DUOMENYS
Mišinio klampumas (23°C)
Maišymo santykis
Tūrio padidėjimas
Plėtimosi pradžia (20°C)

~190 mPa•s
1:1 tūrio dalimis
Iki 40 kartų be priešpriešinio slėgio
~15 s po kontakto su vandeniu

Webac 157
Webac 155 - smulkios frakcijos, mažo klampumo poliuretatinės injektavimo
puta, besiplečianti ir kontakte su vandeniu suformuojanti tankią, mažai
lanksčią putą su smulkių porų struktūra. Esant atmosferiniam slėgiui ir
galimybei putoms laisvai plėstis, Webac 155 tūris padidėja iki 15 kartų. Jis
tinkamas įtrūkimų >0.2mm, ertmių, kuriuose yra vandens su arba be
hidrostatinio spaudimo, užtaisymui ir užhermetizavimui. Skirtas pramoninei
bei civilinei statybai, hidrostatiniams, tiltams, tuneliams ir pan.
TECHNINIAI DUOMENYS
Klampumas (23°C)
Maišymo santykis
Tūrio padidėjimas
Plėtimosi pradžia (20°C)
Plėtimosi pabaiga (20°C)

A komp - ~200 mPa•s; B komp - ~300 mPa•s
5:1 tūrio dalimis
Iki 15 kartų be priešpriešinio slėgio
~20 s po kontakto su vandeniu
~130 s
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Webac 1401
Webac 1401 – labai mažo klampumo PU injekcinė derva su ger
omis įsiskverbimo savybėmis. Tinkamas sausų, drėgnų ir šlapių įtrūkimų ribotų deformacijų
surišimui bei užhermetizavimui, tarnauja kaip horizontali hidroizoliacija, apsauganti nuo kapiliarinės
drėgmės kilimo mūro ar akmens sienomis. WEBAC 1401 pritaikytas injektavimui per injekcinius
vamzdžius, užtaisant konstrukcines siūles betoninėse konstrukcijose. Mišinio klampumas apie
45mPas
TECHNINIAI DUOMENYS
Mišinio klampumas (23°C)
Maišymo santykis
Mišinio tinkamumas sumaišius (1l, 20°C)

~45 mPa•s
3:1 tūrio dalimis
~ 120min

Webac 1403
Webac 1403 - tinkamas sausų, drėgnų ir šlapių įtrūkimų ribotų deformacijų surišimui bei
užhermetizavimui, tarnauja kaip horizontali hidroizoliacija, apsauganti nuo kapiliarinės drėgmės
kilimo mūro ar akmens sienomis. WEBAC 1403 pritaikytas injektavimui per injekcinius vamzdžius,
užtaisant konstrukcines siūles betoninėse konstrukcijose.
TECHNINIAI DUOMENYS
Mišinio klampumas (23°C)
Maišymo santykis
Mišinio tinkamumas sumaišius (1l, 20°C)

~80 mPa•s
1:1 tūrio dalimis
~ 90min

Webac 1420
Webac 1420 - poliuretaninė injektavimo derva, pasižyminti lankstumu ir geru sukibimu, sukurta
sausų ar drėgnų plyšių sandarinimui, užtaisymui ar riboto deformatyvumo surišimui. Ypač tinkamas,
esant aukštiems higieniniams reikalavimams.
TECHNINIAI DUOMENYS
Mišinio klampumas (23°C)
Maišymo santykis
Mišinio tinkamumas sumaišius (1l, 20°C)

~330 mPa•s
3:1 tūrio dalimis
~ 120min (gali būti reguliuojama naudojant
Webac B14)

Paviršinė hidroizoliacija
SANOFIX sanuojančio tinko sistema
Trijų sluoksnių restoracinė sistema naudojama drėgno plytų mūro, ar plytų mūro
su didele kristalinių druskų koncentracija restoravimui. Ši sistema pašalina
kylančios kapiliarinės drėgmės efektą, kada formuojasi drėgmės dėmės,
atsiranda pelėsiai ar kristalizuojasi druskos. Restoracinė sistema padidina
kalkinių ar kalkinių-cementinių tinkų ilgaamžiškumą. SANOFIX restoracinė
sistema susideda iš:
 sukibimą gerinatis sluoksnis SANOFIX KP
 SANOFIX H tinkas
 restoracinis tinkas SANOFIX F
Sudaro poringą ir atsparų vandens poveikiui sluoksnį, kuris į tinko paviršių
nepraleidžia vandens. Į paviršių difunduoja tik vandens garai. Taip iš mūro
pasišalina drėgmė, nesukeldama nepageidaujamo fizinio ar estetinio poveikio.
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Betosil W
Betosil W - tai vienkomponentė apsauginė danga, silikono-akrilato dervos pagrindu, skirta fasadų ir
kitų paviršių apsaugai. Ji naudojama pastatuose su drėgnomis mūrinėmis sienomis, kuriuose blogai
įrengta hidroizoliacija arba visai jos nėra, taip pat istorinių pastatų ir statinių apsaugai. BETOSIL W
tinka naudojimui, esant tokioms aplinkos poveikio sąlygoms, kur reikia dangos gero garų laidumo ir
atsparumo nepalankiam klimato poveikiui.
TECHNINIAI DUOMENYS
Mišinio spalva
Atsparumas dilumui šlapiomis sąlygomis (min)
Sukibimas su paviršiumi (MPa)
Nelaidumas vandeniui ant betono (l/m2)
Rd H2O (plėvelės storis 100 m) (m)
Išeiga kg/m2
Pakavimas

pagal RAL spalvyną
min. 20
min. 0,25
maks. 2
maks. 0,5
0,1 – 0,15
PE maišuose po 10 kg

Elastofin
Elastofin - tai vienkomponentė, pastoviai elastinga danga, skirta horizontalių arba mažo nuolydžio
šlaitinių stogų paviršių hidroizoliavimui. gali būti naudojama ant bituminių dangų, asbestinių čerpių,
galvanizuoto plieno lakštų bei purkštų poliuretaninių dangų. Ant dangos galima vaikščioti, ji yra
nelaidi vandeniui bei atspari atmosferiniam poveikiui.
TECHNINIAI DUOMENYS
Dangos spalva
Sukibimas su paviršiumi (MPa)
Tempimo stipris(MPa)
Pailgėjimas lūžio metu (%)
Atsparumas vandens garams SDH2O (m)
Išeiga kg/m2
Pakavimas

balta/ pilka/ raudonai ruda
> 1,4
> 1,5
> 150
< 1,4
1,2 (dangos storis 1mm)
PE kibiruose po 10 kg

Betokryl W
BETOKRYL W – tai viena-komponentis vandenyje tirpus impregnantas, naudojamas tiek išorinio,
tiek vidinio paviršiaus apdailai: tinkui, cementiniams skiediniams, poringoms statybinėms
medžiagoms, medienai, presuotų medienos drožlių plokštėms, asbestcemeniams gaminiams.
TECHNINIAI DUOMENYS
Spalva
Tankis (kg/m3)
Klampumas (mPas) esant 250C
Sukibimas su pagrindu (MPa)
Išeiga kg/m2
Pakavimas

pagal spalvų paletę
1230±25
6500
min.0,25
1,2 (dangos storis 1mm)
PE kibiruose po 10 kg

Impermax
Impermax- vienkomponentė poliuretaninė hidroizoliacinė danga, po
polimerizacijos suformuojanti elastingą poliuretaninę dangą, atsparią UV
spindulių poveikiui ir atlaikančią konstrukcijos judėjimą ir
deformaciją.Galima dengti ant įvairių paviršių: betono, tinko, mūro,
keramikos, bituminių membranų, plieno, cinko, aliuminio. Sudaro puikiai
sukimbančią su paviršiumi membraną, atsparią lauko sąlygoms.
Rekomenduojama naudoti: Balkonams ir terasoms; vonioms, dušams,
virtuvėms; grindims, veikiamos pėsčiųjų eismo; laiptams, stadionams, tribūnoms; vandens
kanalams ir rezervuarams
TECHNINIAI DUOMENYS
Spalva
Klampumas (mPa s) esant 200C
Laikas tarp sluoksnių dengimo
Pailgėjimas %
Išeiga kg/m2
Pakavimas, kg

tamsiai raudona, pilka, ryškiai raudona
500
4 val
421
1,84 (dangos storis 1.6 mm)
5, 10, 25
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Impemax Aqua 2K
Impermax Aqua 2K – tai nauja be tirpiklių skysta hidroizoliacinė membrana, po polimerizacijos
suformuojanti elastingą poliuretaninę dangą, kuri yra sertifikuota pagal EEC direktyvą 98/83/EC
kaip tinkamą naudoti kontakte su geriamu vandeniu. Galima dengti ant įvairių paviršių kurie
paprastai naudojami rezervuarams, talpoms ir panašioms konstrukcijoms (betono, tinko, mūro,
poliesterinių dangų, stiklo pluoįto, plytų, keramikos, bituminių membranų, plieno, cinko, aliuminio ir
pan. Rekomenduojama naudoti: vandens rezervuarams, saugykloms; kanalams; tvenkiniams;
žuvivaisos rezervuarams;
TECHNINIAI DUOMENYS
Spalva
Klampumas (mPa s) esant 200C
Laikas tarp sluoksnių dengimo
Pailgėjimas %
Išeiga kg/m2
Pakavimas, kg

tamsiai raudona, pilka (kitų spalvų klausti)
3000
12 val
140
1,5 (dangos storis 1.15 mm)
5, 10, 25

Impermax Aqua
Tai lengvai naudojama poliuretaninė membrana vandens pagrindu. Polimerizacijos rezultate
suformuojama elastinga hidroizoliuojanti danga. Tinkama naudoti stogams su nuolydžiu, sujungimų
ant stogo sandarinimui, , sienoms ir kitiems verikaliems paviršiams, poliuretaniniš putų šiluminės
izoliacijos apsaugai, betoninių konstrukcijų apsaugai nuo karbonizacijos. Impermax Aqua gaminama
baltos, raudonos, plytų , tamsiai pilkos spalvos.
TECHNINIAI DUOMENYS
Spalva

baltos, raudonos, plytų , tamsiai pilkos

Klampumas (mPa s) esant 230C
Kietų dalelių, %
Pailgėjimas %
Sandėliavimas
Džiūvimo laikas prie 20oC, val

10000 - 25000
63
200
Jautrus užšalimui,
8

(kitų spalvų

klausti)

sunaudoti per 24 mėnesius po pagaminimo

Impertrans
Impertrans - skysta vienkomponentė poliuretaninė derva, po polimerizacijos
suformuojanti skaidrią ilgalaikią membraną su geromis mechaninėmis
savybėmis. Ji dengiama ant įvairių paviršių. Suformuoja elastingą membraną,
atsparią lauko sąlygoms, puikiai sukimbančią su įvairiais paviršiais. Ją galima
naudoti kaip apsauginį baigiamąjį sluoksnį ant kitų membranų.
TECHNINIAI DUOMENYS
Spalva
Kietų dalelių kiekis
Džiūvimo laikas (150µ, prie 25ºC)
Pailgėjimas %
Rekomenduojamas dengimo storis, mm
Pakavimas, kg

Bespalvis
40 – 60%
6-12 val, priklausomai nuo santykinės drėgmės
222
0.5 – 1
4, 9, 20
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Pentra-Sil 244+
Tai apsauga nuo druskų ir dulkėjimo, kuri impregnuoja, sukietina,
sutankina betono ir mūro paviršių. Danga skaidri, nekenksminga aplinkai,
pagaminta vandens pagrindu. Pentra-Sil 244+ chemiškai reaguoja su
silicio medžiagomis ir paviršių padaro hidrofobišką. Apsaugo betono ir
įvairius mūro paviršius, nekeisdamas natūralios išvaizdos ir tekstūros.
Paviršius pasidaro atsparesnis dėmių atsiradimui, skilinėjimui, grybelių ir
kitokių mikroorganizmų augimui, šalimo-šilimo ciklams ir apsaugo
armatūrą nuo korozijos. Rekomenduojama naudoti: automobilių
stovėjimo aikštelės;stadionai; krantinės; užtvankos; krovimo dokai;
pamatai; mūras; monolitinio betono statiniai; gelžbetonio gaminiai;
pėsčiųjų takai; kelių važiuojamoji dalis; šaligatviai; paminklai
TECHNINIAI DUOMENYS
Spalva
Kietųjų dalelių %
Džiūvimo laikas, h
pH
Įsiskverbimas į paviršių, mm
Išeiga l/m2
Pakavimas, l

Skaidrus gelsvas tirpalas
17
1-2
11,0
2 – 8 (betonas)
0,075 – 0,16 (priklausomai nuo paviršiaus įgeriamumo)
15, 25, 220, 1000

Pentra-Sil NL
Tai patentuota ličio jonų apsauga, įsiskverbianti į paviršių ir chemiškai reaguojanti su
betonu, sudarydama atsparų, kietą paviršinį sluoksnį, kuris leidžia betonui kvėpuoti, yra atsparus
nusidėvėjimui ir kietas. Tinka ilgalaikei grindų apsaugai nuo drėgmės, nešvarumų, nusidėvėjimo.
Pentra-Sil NL užsandarina mikroporas ir padaro betoną kietesniu ir atsparesniu dilumui,
nedulkančiu, lengviau valomu. Paviršius pasidaro atsparesnis dėmių atsiradimui, skilinėjimui,
grybelių ir kitokių mikroorganizmų augimui, šalimo-šilimo ciklams ir apsaugo armatūrą nuo
korozijos. Rekomenduojama naudoti: sandėlių grindims; maisto pramonės įmonėse; vandenvalos
įrengimuose; šaldytuvuose, automobilių stovėjimo aikštelėse, automobilių remonto dirbtuvėse,
parduotuvėse, stadionuose, ligoninėse, ant paviršių veikiamų chemikalais
TECHNINIAI DUOMENYS
Spalva
Kietųjų dalelių %
pH
Įsiskverbimas į paviršių, mm
Išeiga l/m2
Pakavimas, l

Skaidrus žalsvas tirpalas
16
11,0
2 – 8 (betonas)
0,075 – 0,16 (priklausomai nuo paviršiaus
įgeriamumo)
25, 50, 200, 1000

Bituminės mastikos
Polyprimer
Polyprimer - tai puikus gruntas, tinkantis naudojimui, prieš uždengiant karšto bitumo dangą,
pluoštinę bituminę dangą, atspindinčią dangą ar bituminius klijus. Naudojamas kaip gruntas,
prilipinant rulonines stogų dangas ant betoninio ar medinio paviršiaus.
TECHNINIAI DUOMENYS
Spalva
Kietųjų dalelių prie 130oC, %
Džiūvimo laikas esant +20°C, h
Išeiga g/m2
Pakavimas, l

Juoda
40 - 43
2–4
200 - 350
20
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Bitumina
Bitumina - danga yra puikiai, naudojant ją kaip gruntą ar prisotintoją ant daugumos perdžiūvusių
paviršių, prieš dengiant juos pluoštinėmis stogų dangomis. Ją taip pat rekomenduojama naudoti ant
metalinių paviršių tokių, kaip skardinia stogai, lietvamzdžiai, ventiliacinės angos, o taip pat ant
šiferio, medžio ir pan. šis produktas taip pat naudojamas lauko pamatų dengimui iš išorės. Jis gali
būti naudojamas ant betoninio ir plytinio paviršiaus. Pamatai bus apsaugoti nuo pelėsių, rūdžių bei
korozijos. ši danga tolygi ir vienalytė, todėl nesutrūkinės.
TECHNINIAI DUOMENYS
Spalva
Kietųjų dalelių prie 130oC, %
Džiūvimo laikas esant +20°C, h
Išeiga sluoksniui, g/m2
Pakavimas, l

Juoda
55 - 65
1–4
100 – 200
5, 20

Polycem
Tai oksiduoto bitumo mastika tirpiklių pagrindu paruošta naudojimui. Mastika sudėtyje turi
armuojantį celiuliozės pluoštą, angliavandenilių, inertinių užpildų ir specialių priedų. Be asbesto.
Dėka kruopščiai parinktos bituminės sudėties mastika idealiai tinka visur kur reikia apsaugoti
konstrukcijas nuo drėgmės ir atmosferos poveikio. Tepama naudojant glaistyklę.
Naudojima bituminių membranų sujungimui su vertikaliais paviršiais, nubėgimais, stoglangiais,
aeratoriais. Puikiai tinka hidroizoliuojančių polimerinių bituminių membranų priežiūrai.
TECHNINIAI DUOMENYS
Spalva
Kietųjų dalelių prie 130oC, %
pH prie 20oC
Džiūvimo laikas esant +20°C, h
Džiūvimo laikas gilumoje esant +20°C, h
Pakavimas, l

Juoda
84 - 88
neutralus
1,5 – 2
24
1, 5

Polyseal
Elastomerinis bituminis sandariklis skirtas plyšių ir sujungimų sandarinimui naudojant prilydomas
dangas apie kaminus, įlajas ir pan. Naudojama šaltam polimerinių bituminių dangų suklijavimui.
Taip pat ji naudojama greitam senų ruloninių dangų remontui, metalinių ir betoninių konstrukcijų
sandarinimui. POLYCEM tepama naudojant glaistyklę. Jei reikia mastiką padaryti labiau skystą, ją
galima pakaitinti patalpinant atidarytą indą į talpą su karštu vandeniu. Nenaudoti POLYCEM ant
paviršių kurie gali įkaisti daugiau kaip 100oC arba ant tirpiklių. POLYCEM išeiga tepant ant paviršių
yra apie 1 – 1,5 kg/m2.
Spalva
juoda
Konsistencija
Tiršta masė
Tankis prie 20ºC kg/l
1,55-1,65
Kietųjų dalelių kiekis, %
84-88
Dengimo temperatūra minimali, oC
+5
Džiūvimo laikas prie 20oC, h
1,5 – 2
Plastimul
Bituminė pasta be tirpiklių, pagaminta pagal MAPEI tyrimų laboratorijose sukurtą formulę.
Tiksotropinė Plastimul sudėtis įgalina lengvai hidroizoliuoti,vertikalius ir nuožulnius paviršius.
Siekiant apsaugoti mūro ar betono Plastimul galima naudoti apsaugoti mūro ir betono paviršiams,
net jei jie yra dar drėgni dėl nepakankamo išdžūvimo arba atmosferos poveikio. Sukietėjusi
Plastimul bituminė pasta suformuoja plastišką dangą, kuri yra atspari netgi šiek tiek rūgščiam ar
šarminiam vandeniui, taip pat agresyviom medžiagom esančiom grunte.
TECHNINIAI DUOMENYS
Spalva
Kietųjų dalelių kiekis, %
pH
Džiūvimo laikas esant +23°C, h
Atsparumas purškiamam vandeniui prie 23oC, h
Pakavimas, l

Juoda
56±2
6-7
3-4
>6
8, 30
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Roof PROF 6142
Roof PROF 6142 - kaučiukinė bitumo mastika - tai unikali medžiaga stodų
remontui. Užtepama glaistykle, šepečiu, teptuku ar pan. Jos sudėtyje yra
kaučiuko, suteikiančio ilgaamžiškumą ir stiklo pluošto, suteikiančios stiprumą.
Ši mastika išlieka minkšta ir lanksti ilgiau kaip 20 metų. Ją galima naudoti,
esant aplinkos temperatūrai nuo -12C iki +50C ant šlapių ir sausų paviršių. Šį
produktą galima dengti bet kuriuo metų laiku, kai reikia skubiai atlikti stogo
remonto darbus, užsandarinant plyšius aplink lietvamzdžius, kaminus,
ventiliacines angas ir pan.
TECHNINIAI DUOMENYS
Spalva
Kietųjų dalelių pagal svorį, %
Tarnavimo temperatūra (ilgalaikio poveikio)
Sausos dangos atsparumas tempimui, MPa
Sausos dangos pailgėjimas, %
Išeiga l/m2
Pakavimas, l

Juoda
> 63
-40ºC iki +82ºC
1.4
150
0,82 – 1,64
0.31. 4, 10, 20

Roof PROF 6220
Roof PROF 6220 - sandariklis, tinkantis plyšių sandarinimui ant įvairių stogo paviršių, aplink
kaminus. lietvamzdžius, stoglangius, ant pamatų ir pan. Tai ideali mastika daugeliui remonto ir
priežiūros atvejų. Ją galima naudoti ant mūro, metalo siūlių sujungimui ir t.t. Ypatingai tinka prieš
bituminių stogo dangų dengimą.
TECHNINIAI DUOMENYS
Spalva
Kietųjų dalelių pagal svorį, %
Tarnavimo temperatūra (ilgalaikio poveikio)
Sauso sluoksnio storis 4kg/1.4m, mm
Džiūvimo laikas, dienos
Išeiga kg/m2
Pakavimas, kg

Juoda
> 75
-29ºC iki +65ºC
2,1
2-3
6,15 (sluoksnio storis 6,3mm)
4, 10, 20

Hermetikai
Wodaflex TH
Vienakomponentė, elastinga danga, pagaminta MS polimerų pagrindu, skirta įvairių konstrukcijų
ilgalaikei hidroizoliacijai nuo gruntinio ir spaudiminio vandens. Sandariklis vieno komponento,
Danga gali būti naudojama rezervuaruose ir vandens tiekimo vamzdžiuose. Taip pat galima naudoti
kaip hidroizoliacinį sluoksnį ant kalkinio/cementinio tinko, mūro iš akytojo betono blokų ar degtų
plytų, gipskartonio plokščių ir kitų paviršių. Produktas taip pat tinka hidroizoliuoti požemines
konstrukcijas, kaip rūsių sienas, pastatų pamatus, nuo besiskverbiančios drėgmės. Taip pat
Wodaflex TH naudojamas plokščių stogų remontui, sandarinimui aplink kaminėlius, švieslangius ir
skardinius elementus. Medžiaga gali būti naudojama hidroizoliuoti siūles tarp surenkamų
gelžbetoninių gaminių.
TECHNINIAI DUOMENYS
Spalva
Tankis, kg/m3
Sugeriamumas, %
Sluoksnio džiūvimo laikas, val
Atsparumas vandens slėgiui, bar
Pakavimas, kg

šviesiai pilka
1560 ± 20
0
~4
>8
0,29; 7,0
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Betolit EP 0-1 DC flex
Mažo klampumo epoksidinė danga modifikuotos epoksidinės dervos pagrindu ir naudojama judančių
sujungimų pramoninėse grindyse užpildymui. Mišinys gali būt naudojamas įtrūkimų ir kitų
sujungimų sandarinimui. Taip pat gali būt naudojama mažo spadimo injekcijoms. Sukietėjęs
mišinys yra atsparus daugumai agresyvių medžiagų ir todėl gali būt naudojama grindų sluoksnių
apsaugai ir sandarinimui, gelžbetoninėm konstrukcijom chemijos pramonėje ir kitoje gamyboje.
TECHNINIAI DUOMENYS
Spalva
Klampumas prie 25oC, mPa s
Tankis, kg/m3
Tąsumas, %
Pakavimas, kg

Skaidri
980 ± 100
1135 ± 25
25
1,5+1

Membranos
Elastoflex SA P (mineral)
Aukštos kokybės bituminė membrana, sudaryta iš elastomerinio
mišinio, SBS, armuoto poliesterio ir stiklo pluoštu. Armavimas leidžia
produktui išlaikyti stabilumą, todėl produktą lengva naudoti. Apatinė
dangos pusė apdirbta pagal specialias technologijas, pagerinančias
sukibimą. Dėl panaudotų technologijų, ši membrana labai lengvai ir
patikimai priklijuojama sudėtingose vietose. Ypatingai tinka naudoti
ant šiluminės izoliacijos tokios, kaip ekstrudinis polistirenas, medinė
stogo perdanga ir visose situacijose, kur negalima naudoti karštuoju
būdu prilydomų hidroizoliacinių membranų.
TECHNINIAI DUOMENYS

ELASTOFLEX SA P

Rulono ilgis, m
Storis, svoris
Rulono plotis, m
Maksimali apkrova plyšimo metu
Išilgine kryptimi (N/50mm)
Skersine kryptimi (N/50mm)
Maksimalus pailgėjimas prieš plyštant, %
Lankstumas prie žemų temperatūrų, ºC

15 (-1%)
2 (±0,2) mm
1 (-1%)
400 (-20%)
300 (-20%)
35 (-15)
≤20

ELASTOFLEX SA P
mineral

≥ 10
3,5 (±10%) kg/ m2
1 (-0,5% +1,5%)
400 (-20%)
300 (-20%)
35 (-15)
≤20

Spider P (mineral)
Aukštos kokybės bituminė membrana, sudaryta iš elastomerinio mišinio, APP, armuoto poliesterio ir
stiklo pluoštu. Armavimas leidžia produktui išlaikyti matmenų stabilumą, todėl produktą lengva
naudoti. Apatinė dangos pusė apdirbta pagal specialias technologijas, pagerinančias sukibimą. Dėl
panaudotų technologijų, ši membrana labai lengvai ir patikimai priklijuojama sudėtingose vietose.
TECHNINIAI DUOMENYS
Rulono ilgis, m
Rulono plotis, m
Storis, svoris
Maksimali apkrova plyšimo metu
Išilgine kryptimi (N/50mm)
Skersine kryptimi (N/50mm)
Maksimalus pailgėjimas prieš plyštant, %
Lankstumas prie žemų temperatūrų, ºC

SPIDER P
15 (-1%)
1 (-1%)
2 (±0,2) mm

SPIDER P mineral
≥ 10
1 (-0,5% +1,5%)
3,5 (±10%) kg/ m2

400 (-20%)
300 (-20%)
35 (-15)
≤10

400 (-20%)
300 (-20%)
35 (-15)
≤10
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Adesoguard
ADESOGUARD – savaime lipni membrana gamiama pagal ADESO technologiją naudojant aukštos
kokybės polimerais modifikuotus mišinius SBS armuotus stiklo pluošto audiniu ir aukšto tankio
polietileno plėvele (HDPE) viršutinėje dalyje. Išorinė membranos pusė gaunama labai atspari
mechaniniams poveikiams kas svarbu hidroizoliuojant požemines konstrukcijas, požemines sienas
arba naudojant kaip hidroizoliaciją po grindimis.
TECHNINIAI DUOMENYS
Rulono ilgis, m
Rulono plotis, m
Storis, mm
Maksimali apkrova plyšimo metu
Išilgine kryptimi (N/50mm)
Skersine kryptimi (N/50mm)
Maksimalus pailgėjimas prieš plyštant, %
Lankstumas prie žemų temperatūrų, ºC

15 (-1%)
1 (-1%)
1.8 (±0,2)
500 (-20%)
400 (-20%)
100 (-20)
≤25

Polimercementiniai mišiniai
Monocrete Monomix XP (TH)
Monocrete Monomix XP TH - tai paruoštas mišinys, naudojamas kaip B35 klasės betono, atitikmuo,
kurio sudėtyje yra Xypex Admix C1000 priedo. Naudojamas nelaidaus vandeniui sluoksnio
sudarymui ant betoninių paviršių. Tinkamas betoninių ar gelžbetoninių konstrukcijų, kuriose
atsirado nuotekis, remontui. Jis ant betoninės konstrukcijos sudaro hidroizoliacinį sluoksnį, atsparų
vandeniui, tepalams, organiniams tirpikliams, naftos produktams ir pan.
TECHNINIAI DUOMENYS
Spalva
Stipris gniuždant, MPa

po 7 dienų
po 28 dienų

Atsparumas šalčiui
Filtracijos koeficientas, m/s
Pakavimas, kg

Nestandartiškai pilka
30,0
45,0
≥T100
2,5 x 10-12
25

Waterfix XP(TH)
WATERFIX XP (TH) – tai viena-komponentis sausas cementinis mišinys, sudarantis hidroizoliacinę
membraną ant betoninių paviršių. Jį patartina naudoti betoninėms ir gelžbetoninėms
konstrukcijoms, kur yra pratekėjimai, taisyti. Jis sukuria apsauginę membraną, atsparią vandeniui,
naftos produktams, organiniams tirpikliams ir pan., ant betoninių konstrukcijų. Ant WATERFIX XP
(TH) galima dengti įvairias kitas dangas, priklausomai nuo kostrukcijos paskirties. Ši medžiaga
tiekiama dvejų kosistencijų: plastiška – horizontalių paviršių taisymui (vadinama WATERFIX XP) ir
tirštesnė, kad nenubėgtų, - vertikaliems paviršiams (vadinama WATERFIX XP TH).
TECHNINIAI DUOMENYS
Spalva
Stipris gniuždant, MPa

Po 7 dienų
Po 28 dienų

Atsparumas vandeniui
Sukibimas su paviršiumi MPa
Pakavimas, kg

WATERFIX XP
WATERFIX XP TH
Nestandartiškai pilka
>35,0
>30.0
>60,0
>45,0
>V12
>V12
>2,0
>2,5
25
25
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Plastivo 180
Tai polimerais modifikuota dvikomponentė tiksotropinė elastinga hidroizoliacinė
danga kuri specialios technologijos dėka greitai džiūsta net esant žemai
temperatūrai ar drėgniem paviršiams. Sudėtyje yra užpildai, cementiniai
rišikliai ir akrilinė polimerinė emulsija. Tinkama naudoti geriamo vandens
rezervuaruose, hidroizoliuoja prieš hidrostatinį slėgį. Tinkama naudoti
paviršiams kontaktuojantiems su vandeniu, balkonams, rezervuarams,
talpykloms, gelžbetoninėm pamatų konstrukcijoms ir pan.
TECHNINIAI DUOMENYS
Spalva
Sukibimo su betonu stipris, Mpa
Trūkio sandarinimas pagal UNI EN 1062-7, mm
Trūkio sandarinimas naudojant tinklelį, mm
Nelaidumas neigiamam slėgiui, UNI EN 12390-8
Pakavimas, kg

Pilki milteliai ir baltas lateksas
0,89
1,3
3,1
8 barai - nepraleidžia
15kg + 5kg

Waterfin PV
Waterfin PV - dvikomponentė pastoviai elastinga polimerinė danga, skirta įvairių betoninių ir
gelžbetoninių konstrukcijų hidroizoliacijai. Naudojama betoninių konstrukcijų apsaugai, vykdant
hidrotechninius darbus bei kaip hidroizoliuojantis bei klijuojantis sluoksnis po plytelėmis bei kitomis
dangomis voniose, baseinuose ir vandens rezervuoruose. Ji puikiai sukimba su metalu, kurį apsaugo
nuo šarmų, pgreitinančių koroziją, poveikio. Ji gali būti naudojama kaip pastovi anti-radoninė
apsauga. Ji taip pat gali būti naudojama geriamo vandens vamzdynuose.
TECHNINIAI DUOMENYS
Spalva
Temperatūra prie kurios susidaro plėvelė
Sukibimas su paviršiumi, MPa
Tempimo stipris, MPa
Atsparumas garams SDH2O (m)
Atsparumas vandens slėgiui, bar
Pakavimas

Pilka, balta
>1oC
>1,5
>1,5
<4
8 (80m vandens stulpas)
25kg + 9l

Waterflex
Waterflex - dvikomponentė lanksti polimercementinė rišamoji medžiaga, skirta apdailinių elementų
klijavimui ir naudojama tiek viduje, tiek lauke. Naudojama kaip sandarinantis sluoksnis ir kaip
abhezinis tarpsluoksnis po specialia apdaila vandentiekio sistemose, vandenvalos statiniuose,
maisto pramonės ir hidrotechniniuose statiniuose.
TECHNINIAI DUOMENYS
Spalva
Sukibimas su paviršiumi, MPa
Tempimo stipris, MPa
Tąsumas, %
Nelaidumas vandeniui (tiek teigiamam, tiek neigiamam vandens

balta
>1,7
>1,7
>40
8 (80m vandens stulpas)

Pakavimas

25kg + 10l

slėgiui)
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Xypex FCM 80
XYPEX FCM 80 yra sukurtas remontuoti įtrūkimus, kurie gali judėti, hidroizoliuoti konstrukcines
siūles, renovuoti pažeistą betoną ir hidroizoliuoti betonines konstrukcijas. FCM 80 turi išskirtines
sukibimo ir lankstumo charakteristikas ir dažniausiai naudojamas kartu su XYPEX betono
hidroizoliacijos kristalizacijos būdu sistema. FCM yra dviejų komponentų produktas, susidedantis iš
skystos polimerinės dispersijos ir cementinių miltelių. Šie komponentai sumaišomi prieš pat
vartojimą.
TECHNINIAI DUOMENYS
Spalva
Kietųjų dalelių kiekis, %
Pailgėjimas tempiant, %
Padengiamas plotas su pakuote, m2
Pakavimas

Nestandartiškai pilka
54
20-40%
2,6 (3mm storiu)
10kg + 4l

Mapelastic
Dviejų komponentų elastingas cementinis skiedinys betono paviršių apsaugai ir hidroizoliacijai.
Rekomenduojama naudoti: vandens laikymui skirtų betoninių rezervuarų hidroizoliacijai; vonių,
dušų, balkonų, terasų, baseinų ir. pan. hidroizoliacijai prieš klojant keramines plyteles; Tinko
plokščių, tinko arba cemento paviršių, lengvų cemento blokų ir jūrinės klijuotos faneros
hidroizoliacijai; kaip lankstus išlyginimo sluoksnis lengvoms betono konstrukcijom; tinko ir betono
su įtrūkimais, atsiradusiais dėl susitraukimo, apsaugai.
TECHNINIAI DUOMENYS
Spalva
Sukibimo su betonu stipris, MPa
Įtrūkimų sandarinimas esant +20oC, mm
Įtrūkimų sandarinimas esant -20oC, mm
Pakavimas

Nestandartiškai pilka
1,0
0,9
0,8
24kg + 8kg; 12kg + 4kg

Betonavimo siūlių, skylių sandarinimas
BT2025 R ir BT2025R plus
Bentonitinė sandartinė juosta - stipriai besiplečianti bentonitinė tarpinė
gelžbetoninių konstrukcijų technologinių siūlių sandarinimui su organinės
kilmės apsaugine plėvele, kuri kontroliuoja tarpinės brinkimo greitį ir apsaugo
nuo priešlaikinio brinkimo drėgno oro sąlygomis. Juosta įtvirtinama
betonavimo metu
TECHNINIAI DUOMENYS
Spalva
Tūrio pokytis neutraliame vandenyje, %
Maksimalus tūrio pokytis sutankintame betone,
%
Skerspjūvio matmenys, mm
Pakavimas, m

juoda
400
150 - 195
20 x 25
30

Rub’r Nek LTM
RUB‘R-NEK LTM- butilo pagrindu lankstus hermetikas siūlėms nuotekų
rezervuaruose, vamzdynuose, šuliniuose ir pan. Tarp surenkamų gelžbetonio
konstrukcijų. Išlieka lankstus ir lengvai naudojamas žemose temperatūrose iki
-1oC. RUB‘R-NEK LTM sudaro 100% kietųjų vulkanizuotos butilo gumos
dalelių, suteikiančių ypatingai gerą sukibimą, išsaugant pradinę juostos
formą. Juosta nesitraukia, nekietėja, nesioksiduoja.
TECHNINIAI DUOMENYS
Spalva
Elastingumas prie 25oC, cm/min
Suminkštėjimas prie 25oC, min
Skerspjūvio matmenys, mm
PRODUKTŲ KATALOGAS
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Contaseal
Polimerinė besiplečianti juosta, kuri besiplėsdama išlaiko savo formą ir todėl tinkama naudoti
uždaruose plyšiuose, kur ją keliomis kryptimis riboja konstrukcjos paviršiai. CONTASEAL
polimerinės juostos susideda iš stangriai lankstaus, polimerinio neopreno su cheminiais priedais,
kurie, į savo molekulinę struktūrą įtraukiant vandens molekules, plečiasi. Visų CONTASEAL produktų
brinkimas yra grižtamasis, t.y. džiūstant susitraukia. Sąlytyje su vandeniu, CONTASEAL tūris didėja,
nesikeičiant polimeriniai struktūrai. Dėl plėtimosi atsirandantis slėgis spaudžia juostą ribojančius
paviršius ir stabdo vandens pratekėjimą.
TECHNINIAI DUOMENYS
Atsparumas spaudiminiam vandeniui, bar

Išsiplėtimas, %

5
<1000

SEALTAQ Aquablock
SEALTAQ Aquablock - tai sandariklis, visą laiką išliekantis plastiškas ir
nelaidus vandeniui bei dujoms. Jis gerai prilimpa prie pagrindo ir ypač
tinka vamzdžių ar kabelių sandūrų su sienom sandarinimui. Taikant šį
sandariklį kabelių tiesimas statiniuose galimas net ir praėjus eilei metų,
nuo statybų pabaigos. STOPAQ sukimba su šlapiais paviršiais, išlieka
plastiškas, nelaidus vandeniui ir atsparus šalčiui.
TECHNINIAI DUOMENYS
Spalva
Tankis g/cm3
Drėgmės absorbcija, %
Ekslpoatavimo temperatūra, oC
Pakavimas, kg

Dramblio kaulo
1,35 g/cm3 +/- 0,05 (ISO 1183-1)
10 - 20
Nuo -20 iki +50
0,31; 0,62; 2,0

PVC tarpinės
PVC tarpinės skirtos sandarinti temperatūrinėms siūlėms. Būna įvairių
išmatavimų ir formų. Galimos su su papildomais injekciniais kanalais
kurie padidina sandarinimo patikimumą. Tarpinė įtvirtinama
betonavimo metu, o injektavimas atliekamas bet kurio momentu.

Grindų dangos
Polimerinės grindų dangos
Acrytop
ACRYTOP – nusidėvėjimui atspari danga, pagaminta stirolo-akrilo dervos pagrindu su plastikliais,
kuri, užtepta ant bituminių ar akrilinių dangų, sudaro ilgalaikę atsparią dangą. ACRYTOP galima
dengti ir ant medinių panelių bei plokščių. Dengiant ant bituminių membranų ar ant plokščių
rekomenduojama paviršių nugruntuoti Acrybase S gruntu.
TECHNINIAI DUOMENYS
Spalva
Kietųjų dalelių kiekis, %
Atsparumas trinčiai, g (svorio praradimas)
Pakavimas, kg

Raudona, balta, pilka,žalia
82±1
0,04±0,01
20
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Colodur
Colodur- aukštos kokybės vienkomponentė alifatinė poliuretaninė derva,
sudaranti tvirtą ir lanksčią dangą, ypatingai atsparią nusitrynimui ir
cheminiam poveikiui. Ji puikiai apsaugo intensyvaus eismo vietose. Ši danga
netrūkinėja ir nekeičia spalvos kontakte su UV spinduliais, todėl ji gali būti
dengiama lauke. Ji gali būti tiekiama skaidri arba bet kokios pageidaujamos
spalvos.
TECHNINIAI DUOMENYS
Spalva
Atsparumas tempimui, MPa
Pailgėjimas prieš nutrūkstant, %
Pakavimas, kg

Bespalvis, gali būti dažoma pigmentu
27,4
173
4, 20

Pavidur
Pavidur- aukštos kokybės vienkomponentė derva tirpiklių pagrindu, atspari nusidėvėjimui ir
cheminiam poveikiui. Ji puikiai apsaugo vidaus grindis nuo dulkėjimo, dėmių atsiradimo ir pan.
TECHNINIAI DUOMENYS
Spalva
Atsparumas tempimui, MPa
Pailgėjimas prieš nutrūkstant, %
Pakavimas, kg

Bespalvis, gali būti dažoma pigmentu
27,4
173
4, 9, 20

Betolit EP 0-1 DC
Tai epoksidinė danga modifikuotos epoksidinės dervos pagrindu ir naudojama grindų sluoksniu,
ypatingai atspariam mechaniniam ir cheminiam poveikiui. Be to naudojama kaip adhezinis
tarpsluoksnis po liejamomis ir plėvelinėmis dangomis, pagamintomis iš polimerinių skiedinių ar
betonų. taip pat naudojama plyšių betoninėse ir gelžbetoninėse konstrukcijose užtaisymui
injektavimo būdu. Klampis prie 25°C - 880-1080 mPa*s.
TECHNINIAI DUOMENYS
Spalva
Klampumas prie 25oC, mPa s
Tąsumas, %
Atsparumas smūgiams, kJ/m2
Išeiga, g/m2
Pakavimas, kg

Bespalvis
980±100
14
34
900 - 1500
10+5

Betolit EP 0-1
Epoksidinė danga modifikuotos epoksidinės dervos pagrindu ir naudojama grindų sluoksniui,
ypatingai atspariam mechaniniam ir cheminiam poveikiui. Be to naudojama kaip adhezinis
tarpsluoksnis po liejamomis ir plėvelėmis grindų dangomis, pagamintomis iš polimerinių skiedinių ar
betonų.
TECHNINIAI DUOMENYS
Spalva
Klampumas prie 25oC, mPa s
Atsparumas smūgiams, kJ/m2
Išeiga, g/m2
Pakavimas, kg

Skaidri, gelsva
≤180
34
900 - 1500
10+1.2
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Betolit EP 0-4
Epoksidinė danga, modifikuotos epoksidinės dervos pagrindu, ir naudojama grindų sluoksniui,
ypatingai atspariam mechaniniam ir cheminiam poveikiui. Be to naudojama kaip adhezinis
tarpsluoksnis po liejamomis ir plėvelinėmis grindų dangomis, pagamintomis iš polimerinių skiedinių
ar betonų. Taip pat naudojama plyšių betoninėse ir gelžbetoninėse konstrukcijose užtaisymui
injektavimo būdu.
TECHNINIAI DUOMENYS
Spalva
Klampumas prie 25oC, mPa s
Stipris gniuždant, Mpa
Išeiga, kg/m2
Pakavimas, kg

Skaidri, gelsva
2900 ÷ 3500
>65
1,1 – 1,2 (1mm storiui)
10+1

Betolit KP
Mažo klampumo epoksindinių dervų tirpalas, skirtas poringų medžiagų prisotinimui ir
impregnavimui. Medžiaga ypač tinka pagrindo prisotinimui, prieš dengiant epoksidinę dangą
BETOLIT EP ir poliuretaninę dangą BETOLIT PU. Sumažina betoninių paviršių dulkėjimą.
TECHNINIAI DUOMENYS
Spalva
Klampumas prie 25oC, mPa s
Dangos kietumas po 3 dienų, %
Išeiga, kg/m2
Pakavimas, kg

Skaidri, gelsva
350 - 500
>70
0,15 – 0,40
10+0,2

Betolit PU 0-1
BETOLIT PU 0-1 naudojama poliuretaninei grindų, veikiamų lengvų ir vidutinių apkrovų, dangai. Gali
būti dengiama ant įvairių pagrindų (betoninio, polimerbetoninio, akmeninio, bituminio ir t.t.). Be to
galima naudoti betono ir sauso mūro apsaugai tiek lauke, tiek viduje.
TECHNINIAI DUOMENYS
Spalva
Klampumas prie 25oC, mPa s
Rišimosi trukmė prie 25oC, val
Išeiga, kg/m2
Pakavimas, kg

pilka
1050 - 1250
2,5 – 4,5
0,2 – 0,30 (sluoksniui)
10+1,35

Cementinės grindų dangos
Monolith S (EH)
Suskystinta medžiaga baigiamajam pramoninių grindų sluoksniui, mažo dilumo ir veikiamų didelių
apkrovų. Medžiagos mišinio sudėtyje yra cemento, atsparių dilumui užpildų, specialių priedų ir fibrų
dispersiniam armavimui. Jeigu reikia, dangai suteikiami raudonos, geltonos ar žalios spalvos
atspalviai. Klojama rankiniu būdu. Tinka senų betoninių grindų remontui. Naudojama tiek vidaus,
tiek lauko darbams. Tinka vietiniam remontui ir ištisinei naujai dangai. Geros mechaninės savybės.
Labai mažas dilumas. Geras cheminis atsparumas. Atspari šalčio poveikui. Puikus sukibimas su
pagrindu. Aukštas smūginis atsparumas. Ant paviršiaus galima vaikščioti po 24 valandų, mažas
apkrovas gali atlaikyti po 48 valandų, o pilną apkrovą atlaiko po 4 parų nuo betonavimo pabaigos
(esant 20oC).
TECHNINIAI DUOMENYS
Mišinio tankis, kg/m3
Dilumas pagal Böhm, cm3/50cm2
Nelaidumas vandeniui
Stipris gniuždant, MPa
po 7 parų
po 28 parų
Sauso mišinio išeiga 1mm storiui, kg/m2
Pakavimas, kg

MONOLITH S
1520±40
<5
V12
45,0
60,0
1,8
25

MONOLITH EH
1600±40
<3
V12
45,0
60,0
1,9
25
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Nivelith F
Suskystinta medžiaga, skleidžiama ant grindų sluoksnio aukščio reguliavimui ir paviršiaus
išlyginimui. Medžiaga gaminama cemento, silicinių užpildų ir specialių priedų pagrindu. Naudojama
aukštį reguliuojančiam ir išlyginamajam sluokniui po baigiamąja grindų danga ofisuose,
visuomeniniuose pastatuose, lengvosios pramonės surinkimo cechuose ir pan. Sluoksnio storis ant
apkrovas perimančio betono turi būti mažiausiai 3 mm.
TECHNINIAI DUOMENYS
Spalva
Stipris gniuždant, MPa
Sauso mišinio išeiga 1mm storiui, kg/m2
Pakavimas, kg

po 2 parų
po 7 parų
po 28 parų

pilka
>10,0
>20,0
>30,0
1,6
25

Pabarstai
Xypex concentrate DS-1
Specialiai sukurti pabarstai naudojimui ant horizontalių paviršių. DS-1 - tai sausi milteliai, kurių
sudėtyje yra portlandcemento, įvairių cheminių medžiagų ir užpildo, kuris susmulkintas, kad tiktų
betoninėms grindims. DS-1 tampa betono dalimi, taip išvengiant problemų, galinčių kilti, naudojant
dangas, pvz.: suskilinėjimas, dulkėjimas, lupimasis. Aktyvios cheminės medžiagos reaguoja su
šviežiame betone esančia drėgme, sukeldamos katalitinę reakciją, kurios dėka suformuojamos
netirpios kristalinės struktūros betono porose ir kapiliaruose. Betono hidroizoliavimo medžiaga
skverbiasi iki 20 cm į gylį.
TECHNINIAI DUOMENYS
Spalva
Išeiga, kg/m2
Pakavimas, kg

Pilka (kitos pagal užsakymą)
0,95
25

Densotop M
Mineraliniai pabarstai Densotop M naudojami įrengti baigiamajam pramoninių grindų sluoksniui jas
betonuojant. DENSOTOP M taikomi grindims, veikiamoms lengvoms, vidutinėms bei sunkioms
apkrovoms. Panaudojus šiuos pabarstus, padidėja grindų atsparumas lūžiui, korozijai, paviršius
įgyja estetinę išvaizdą, nedulka, neslidus.
TECHNINIAI DUOMENYS
Spalva
Dilumas išeigai 6kg/m2, cm3/50cm2
Stipris gniuždant po 25 parų, MPa
Išeiga, kg/m2
vidutinei apkrovai
sunkiai apkrovai
Pakavimas, kg

Pilka, raudona, žalia, ruda
<2
>72
5,0
7,0
25

Densotop Q
Mineraliniai pabarstai Densotop Q naudojami įrengti baigiamajam pramoninių grindų sluoksniui jas
betonuojant. DENSOTOP Q taikomi grindims, veikiamoms lengvoms, vidutinėms apkrovoms, kurių
paviršiaus dilumas turi būti nedidesnis kaip 7 kb.cm. Šie mineraliniai pabarstai barstomi ant šviežiai
sukloto betono. Be padidinto atsparumo dilumui grindys tampa atsparesnės korozijai, padidėja
paviršiaus kietumas ir pan. Be to grindys geros estetinės išvaizdos, nedulka, neslidžios.
TECHNINIAI DUOMENYS
Spalva
Dilumas išeigai 4kg/m2. cm3/50cm2
Stipris gniuždant po 25 parų, MPa
Išeiga, kg/m2
lengvai apkrovai
vidutinei apkrovai
Pakavimas, kg

Pilka, raudona, žalia, ruda
<7
>60
4,0
5,0
25
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Densotop S(EH)
Mineraliniai pabarstai Densotop naudojami įrengti baigiamajam pramoninių grindų sluoksniui jas
betonuojant. DENSOTOP S(EH) taikomas grindims, veikiamoms vidutinėms apkrovoms, kurių
paviršiaus dilumas turi būti nedidesnis kaip 5 kb.cm. Šie mineraliniai pabarstai barstomi antšviežiai
sukloto betono. be padidinto atsparumo dilumui grindys tampa atsparesnės korozijai, padidėja
paviršiaus kietumas ir pan. Be to grindys geros estetinės išvaizdos, nedulka, neslidžios. jie gali
tiesiogiai kontaktuoti su maisto gaminiais.
TECHNINIAI DUOMENYS
Spalva
Dilumas išeigai 4kg/m2, cm3/50cm2
Stipris gniuždant po 25 parų, MPa
Išeiga, kg/m2
lengvai apkrovai
vidutinei apkrovai
sunkiai apkrovai
Pakavimas, kg

Densotop S
Densotop EH
Pilka, raudona, žalia, ruda
<5
<2,5
>85
<85
3,0
4,0-5,0
3,0
4,0-5,0
25

Densotop XP
Mineraliniai pabarstai Densotop XP naudojami įrengti baigiamajam pramoninių grindų sluoksniui jas
betonuojant. DENSOTOP XP taikomi grindims, veikiamoms ypač didelių apkrovų, kurių paviršiaus
dilumas turi būti nedidesnis kaip 2,5 kb.cm. Pabarstai naudojami sandėlių, kuriuose laikomi
pavojingi aplinkai produktai grindims, rezervuarų dugnams, avarinių šulinių dugnams ir t.t.
TECHNINIAI DUOMENYS
Spalva
Dilumas išeigai 6kg/m2. cm3/50cm2
Stipris gniuždant po 25 parų, MPa
Išeiga, kg/m2
lengvai apkrovai
vidutinei apkrovai
sunkiai apkrovai
Pakavimas, kg

Pilka, raudona, žalia, ruda
<2,5
>65
4,0
4,5
5,0
25

Betono remontas
Antikorozinės medžiagos
Densocrete 111
Densocrete 111 - tai polimercementinis dvikomponentis mišinys, naudojamas gelžbetonio apsaugai
ir rišančių sluoksnių sudarymui tarp betoninio pagrindo ir restauruojančių medžiagų, kai taisomas
sugadintas betonas arba stiprinami betoniniai paviršiai. Paruoštas naudojimui.
TECHNINIAI DUOMENYS
Spalva
Mišinio slankumas (išmatavus kūgio nuslūgį)
Sukibimas su pagrindu, MPa
Išeiga, kg/m2
Pakavimas, kg

pilka
13-14
>2,5
1,4÷2,0
25 + 9,6l

Corolit
COROLIT dengiamas, laikantis atitinkamos technologijos, ant gerai paruošto vidinio betoninių ar
metalinių vamzdynų paviršiaus. Dengiamas šlapio purškimo būdu, bet galima ir rankiniais būdais.
Danga paviršiams suteikia ilgalaikę apsaugą nuo agresyvaus nuotekų vandens poveikio. COROLIT
skiedinys pilnai suderinamas su cementinėmis medžiagomis ir šarmine aplinka pasyvuoja metalą.
TECHNINIAI DUOMENYS
Spalva
Sukibimas su pagrindu, MPa
Stipris gniuždant, MPa
po 7 parų
po 28 parų
Atsparumas korozijai, pH pastoviam kontakte
laikinai veikiant
Sauso mišinio išeiga 1mm storiui, kg/m2
Pakavimas, kg

pilka
>1,5
>35,0
>55,0
3÷13
2÷14
1,8÷1,9
25
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Sukibimą gerinančios medžiagos
Densocrete 222
Densocrete 222 - tai vienkomponentis, paruoštas naudojimui, skystas mišinys, naudojamas
cemento ir polimerinių cementinių mišinių sukibimo su betonu sustiprinimui. Gerai tinka rišančio
sluoksnio tarp betoninio pagrindo ir restauruojančių medžiagų sudarymui, kai taisomi sugadinto
betono arba gelžbetonio paviršiai. Sukibimas su pagrindu min. 1,5 MPa.
TECHNINIAI DUOMENYS
Spalva
Tankis, kg/m3
Sukibimas su pagrindu, MPa
Išeiga, kg/m2
Pakavimas, l

Balta
1014±35
>1,5
0,15÷0,3
10

Remontiniai mišiniai
Monocrete ARG (TH)
Monocrete ARG TH - tai vien-komponentis sausas polimercementinis mišinys, skirtas betoninių ir
gelžbetoninių paviršių, veikiamų didelių mechaninių apkrovų remontui. Monocrete ARG TH
naudojamas vertikalių paviršių ir perdangų arba nuožulnių paviršių, pasvirusių daugiau kaip 1%
remontui. Pasiekiami puikūs rezultatai, naudojant šį produktą hidrotechninių statinių, rezervuarų,
vandens valymo įrenginių betoninių paviršių, veikiamų didelių mechaninių apkrovų ir dilumo,
remontui. Priklausomai nuo konstrukcijos paskirties, Monocrete-ARG TH gali būti dengiamas
antrinės apsaugos sluoksniu arba DENSOFIX danga. Priklausomai nuo paskirties, MONOCRETE ARG
skiedinys gali būti dengiamas apsauginės dangos sluoksniu arba DENSOTOP pabarstais atsparumo
dilumui padidinimui.
TECHNINIAI DUOMENYS
Spalva
Sukibimas su paviršiumi, MPa
Nelaidumas vandeniui
Stipris gniuždant (min), MPa
Sluoksnio storis, mm
Pakavimas, kg

Monocrete ARG
f
r

po 7 parų
po 28 parų
min
maks.

20
38
5
12

>2,0
V12
23
44
10
25
25

Monocrete ARG
f
r
Pilka
>2,0
V12
25
20
23
48
36
40
15
5
10
30
12
25
25
c

TH
c

25
44
20
40

Monocrete PPE (TH)
Monocrete PPE - tai vienakomponentis cementinis mišinys, naudojamas betoninių ir gelžbetoninių
horizontalių paviršių ir grindų remontui. Monocrete PPE, priklausomai nuo konstrukciją veikiančių
veiksnių, gali būti taikomas kaip galutinė apsauginė danga arba gali būti padengtas atspariais
trinčiai DENSOTOP sausais pabarstais. MONOCRETE PPE TH gali būti dengiamas antrinės apsaugos
sluoksniu arba DENSOFIX danga.
TECHNINIAI DUOMENYS
Spalva
Sukibimas su paviršiumi, MPa
Nelaidumas vandeniui
Stipris gniuždant (min), MPa
Sluoksnio storis, mm
Pakavimas, kg

Monocrete PPE
f
r

po 7 parų
po 28 parų
min
maks.

20
38
5
12

>2,0
V12
23
44
10
25
25

Monocrete PPE
f
r
Pilka
>2,0
V12
25
20
23
48
36
40
15
5
10
30
12
25
25
c
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Monocrete XP TH rapid.
Vienakomponentis greitai stingstantis cementinis mišinys, naudojamas vietinių defektų, arba viso
betoninio ar mūrinio paviršiaus remontui, kai reikalingas greitas paviršiaus stiprio padidėjimas.
Suremontuotas paviršius gali būti apkrautas nedidelėmis apkrovomis jau po 6 valandų, pilnai - po
24 valandų. Mišinys ant betono paviršiaus sukuria apsauginę membraną, nelaidžią vandeniui,
riebalams, organiniams tirpikliams, naftos produktams ir pan.
TECHNINIAI DUOMENYS
Spalva
Sukibimas su pagrindu, MPa
Stipris gniuždant (20oC),
MPa

Filtracijos koeficientas K, ms-1
Pakavimas, kg

po 6 val
po 24 val
Po 14 dienų
po 28 parų

Pilka
>1,5
>10
>25
>50
>55
2,5 x 10-12
25

Mapegrout SV.
Greitai kietėjantis, didelio takumo nesitraukiantis skiedinys betono remontui.
Dažniausiai naudojama: pramoninių betono grindų dangos, prekybos centrų bei sandėlių grindų
dangų remontui, kelių dangoms oro uostuose remontuoti, pėsčiųjų takų, šaligatvių remontui, kelio
ženklų tvirtinimui, betoninių elektros, telefono linijų stulpų tvirtinimui, aptvarų, tvorų tvirtinimui,
kanalizacijos dangčių, dujų linijų bei telefono linijų šachtų remontui. Dėl savo greitų kietėjimo
savybių Mapegrout SV paviršius yra tinkamas vaikščioti (arba važinėti) po maždaug 2 valandų nuo
panaudojimo, esant +20°C temperatūrai.
TECHNINIAI DUOMENYS
Spalva
Sukibimas su pagrindu, MPa
Stipris gniuždant (20oC),
MPa

po 2 val

po 7 parų
po 28 parų
Karbonizacijos gylis (kg/m2 h0.5)
Pakavimas, kg

Pilka, juoda
>2,0
>20
>45
>55
<0.5
25

Planitop 400.
Greitai kietėjantis, nesitraukiantis tiksotropinis skiedinys betono ir tinkų paviršiaus remontui bei
apdailai tepant sluoksniais nuo 1 : greitam fasadinių kampų, balkonų kraštų ir kampų, pažeistų
armatūros oksidacijos proceso, remontui; greitam pažeistų kolonų, sijų ir kitų gelžbetoninių
elementų kampų ir paviršių remontui; surenkamų gelžbetoninių elementų, pažeistų transportavimo
ir montavimo metu, remontui; gelžbetoninių ir betoninių vamzdžių remontui; betono remontui po
įdėtinių detalių įdėjimo, skylių,plyšių ir kitų defektų užtaisymui. Sumaišytas su vandeniu, Planitop
400 suformuoja skystą skiedinį, kurį lengva naudoti ant vertikalių paviršių, tepant iki 40 mm storio
sluoksniu. Planitop 400 gali būti veikiamas apkrovų praėjus 4-5 valandoms po jo panaudojimo.
TECHNINIAI DUOMENYS
Spalva
Sukibimas su pagrindu, MPa
Stipris gniuždant (20oC),
MPa

po 3 val
po 7 parų
po 28 parų

Mišinio galiojimo laikas, min
Pakavimas, kg

Pilka
>2,0
>8
>30
>35
10
25
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Planitop 100.
Greitai kietėjantis šviesiai pilkos spalvos skiedinys betono ir tinkų paviršiaus remontui bei apdailai.
Dažniausiai naudojama: išlyginti surenkamo betono gaminių, tokių kaip perdangų plokštės, sijos,
kolonos, paviršių nelygumus; išlyginti cemento ir cemento-kalkių tinkų paviršius prieš dažant juos
su Elastocolor; smulkiam surenkamų gelžbetoninių konstrukcijų remontui (pvz. remontuoti
defektus, atsiradusius gaminių transportavimo metu). Sumaišytas su vandeniu, Planitop 100
suformuoja skystą skiedinį, kurį lengva naudoti net ant vertikalių paviršių, tepant iki 3 mm storio
sluoksniu. Dėl to, kad Planitop 100 sudėtyje turi sintetinių dervų, jis puikiai sukimba su visais
cemento pagrindo paviršiais ir po sukietėjimo sudaro tankų ir mechaniškai atsparų sluoksnį (po 11,5 val. +20°C temperatūroje).
TECHNINIAI DUOMENYS
Spalva
Sukibimas su pagrindu, MPa
Stipris gniuždant (20oC),
MPa

po 7 parų
po 28 parų

Mišinio galiojimo laikas, min
Pakavimas, kg

Šviesiai pilka
>2,0
>12
>15
20-30
25

Mapegrout Rapido.
Greitai kietėjantis nesitraukiantis, pluošu armuotas mišinys betono remontui.
Rekomenduojama naudoti: betoninių konstrukcijų atstatymui, kolonų, balkonų korodavusių kraštų
remontui; greitam pramoninių grindų remontui; cementinių tinkų įtrūkimų užtaisymui; surenkant
betoninius vamzdžius sujungimamas ir kraštų remontui. Sumaišius su vandeniu gaunama lengvai
glaistomas tiksotropinis mišinys kurį galima dengti 2 2,5cm storiu ant vertikalių paviršių be
klojinių. Mapegrout Rapido kietėja per 30 minučių ir gali laikyti apkrovas jau po keleto valandų.
TECHNINIAI DUOMENYS
Spalva
Sukibimas su pagrindu, MPa
Stipris gniuždant , MPa
Mišinio galiojimo laikas, min
Pakavimas, kg

po 3 val
po 7 parų
po 28 parų

Pilka
>2,0
>10
>28
>40
10
25

Densofix
Densofix - tai vienakomponentis sausas cementinis mišinys, naudojamas pažeisto ar suremontuoto
betoninio paviršiaus užglaistymui ir užtaisymui. Ant išlyginamosios DENSOFIX dangos galima dengti
bet kokią antrinę apsaugą, priklausomai nuo sutaisytos konstrukcijos paskirties.
TECHNINIAI DUOMENYS
Spalva
Sukibimas su pagrindu, MPa
Stipris gniuždant, MPa
po 7 parų
po 28 parų
Sauso mišinio išeiga 1mm storiui, kg/m2
Pakavimas, kg

Geltonai pilka
>2,0
>16,0
>25,0
1,6÷1,7
25

Densofix ARG
Densofix ARG - tai viena-komponentis sausas cementinis mišinys, skirtas betoninių ir gelžbetoninių
horizontalių paviršių, veikiamų dilumo arba didelių mechaninių apkrovų, remontui bei glaistymui. Jis
gali būti naudojamas, renovuojant hidrotechninius statinius, veikiamus tekančio vandens, bei
betonines konstrukcijas, neapsaugotas nuo šalčio ir aplinkos poveikio. Dengiamas 2-4 mm storio
sluoksniu. Stipris gniuždant po 28 parų - 28 MPa, sukibimo su pagrindu stipris 2 MPa.
TECHNINIAI DUOMENYS
Spalva
Sukibimas su pagrindu, MPa
Stipris gniuždant, MPa
po 7 parų
po 28 parų
Sauso mišinio išeiga 1mm storiui, kg/m2
Pakavimas, kg

Geltonai pilka
>2,0
>17,0
>28,0
1,6÷1,7
25
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Superfix TH
SUPERFIX TH– tai vienakomponentis plėtrusis sausas mišinys portlandcemento pagrindu
naudojamas ertmių ir tuštumų betone užtaisymui. SUPERFIX TH skiedinys patikimai užmonolitina ir
užtaiso betoną. Sudarydamas šarminę aplinką apsaugo metalinius inkaravimo elementus. Taip pat
puikiai tinka surenkamų gb. elementų sandurų užmonolitinimui.
TECHNINIAI DUOMENYS
Spalva
Stipris gniuždant, MPa

f
po 7 parų
po 28 parų

>50
>65

Išsiplėtimas po 28 parų, %
Sauso mišinio išeiga 1mm storiui, kg/m2
Pakavimas, kg

r
pilka
+0.6
1,8÷1,9
25

>55
>70

Lampocem.
Paruoštas naudoti, nesitraukiantis, greitai stingstantis ir kietėjantis cementinis mišinys skirtas
greitai užinkaruoti/užfiksuoti visų tipų elementus visų rūšių vertikaliuose ir horizontaliuose betono ir
mūro pagrinduose. Rekomenduojama naudoti: montuojant šulinių angas ir dangčius, varžtų,
vamzdžių ir kitų elementų inkaravimui; elektros lizdų, dėžučių ir kitų elementų tvirtinimui; betoninių
vamzdžių, rezervuarų ir panašių konstrukcijų sandarinimui; nedidelių pratekėjimų požeminėse
konstrukcijose sandarinimui. Lampocem labai greitai stingsta (apie pusantros minutės esant +20oC
temperatūrai)
TECHNINIAI DUOMENYS
Spalva
Sukibimas su pagrindu, MPa
Stipris gniuždant , MPa

po 1 val
po 7 parų
po 28 parų

Mišinio galiojimo laikas, min
Pakavimas, kg

Pilka
>2,0
>8
>22
>33
1
5, 25

Waterfix RH
WATERFIX RH – tai viena-komponentis sausas mišinys, naudojamas išpjovų, skylių bei ertmių
vandens rezervuaruose ir elemetuose užsandarinimui. Skiedinys WATERFIX RH atsparus ilgalaikėms
dinaminėms apkrovoms. Skiedinys paprastai užmaišomas ir gali būti užnešamas įvairiais būdais.
Skiedinys WATERFIX RH suderinamas su visomis cementinėmis medžiagomis ir gali būti dengiamas
apsauginės medžiagos sluoksniu.
TECHNINIAI DUOMENYS
Sukibimas su pagrindu, MPa
Stipris gniuždant, MPa
po 7 parų
po 28 parų
Sauso mišinio išeiga 1mm storiui, kg/m2
Pakavimas, kg

>2,5
>25,0
>35,0
1,8÷1,9
25

Webac 4101
Epoksidinė dviejų komponentų derva tinkama sausų arba drėgnų plyšių sandarinimui, užtaisymui ar
riboto deformatyvumo surišimui. Tinka injektavimui naudojant vienakomponentį siurblį, užtaisant
konstrukcines siūles betoninėse konstrukcijose.
TECHNINIAI DUOMENYS
Mišinio klampumas (23°C), mPa s
Maišymo santykis
Sunaudojimo trukmė (1 l, 20°C), val
Džiūvimo laikas, val

330
2:1 tūrio dalimis
~1
24
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Webac 4170
Webac 4170 - tinkamas sausų ir drėbnų plyšių bei ertmių be hidrostatinio slėgio užtaisymui, kur
reikalingas konstrukcinis stipris. Skirtas betoninėms, mūrinėms, akmeninėms konstrukcijoms,
naudojamoms pramoniniuose ir civiliniuose statiniuose, tiltuose, tuneliuose ir pan. Webac 4170
rekomenduojamas plyšių, užterštų naftos produktais, sandarinimui ar standžiam užtaisymui. Webac
4170 taip pat tinkamas tuštumų, susidariusių mūrinio skiedinio sluoksnyje ar betonuojant
gelžbetonio konstrukcijas bei grindis, užpildymui.
TECHNINIAI DUOMENYS
Mišinio klampumas (23°C), mPa s
Maišymo santykis
Sunaudojimo trukmė (1 l, 20°C), min
Džiūvimo laikas, val

90
3:1 tūrio dalimis
~50, ~20 ant dėgnų ir tepaluotų paviršių
16 - 96

Paviršiaus džiūvimą reguliuojančios medžiagos
Xypex Gamma Cure
XYPEX GAMMA CURE yra priežiūros komponentas, specialiai skirtas XYPEX hidroizoliaciniams
produktams, veikiantiems kristalizacijos būdu. Kai kuriuose XYPEX projektuose Gamma Cure gali
būti naudojamas kaip alternatyva vandeniui. Jis yra naudojamas kaip XYPEX kristalizacijos reakciją
pagreitinantis skystis. XYPEX Gamma Cure veikia kaip paviršiaus džiūvimo lėtiklis, kuris palieka
maksimalų drėgmės kiekį XYPEX dangoje.
TECHNINIAI DUOMENYS
Spalva
Maišymo santykis su vandeniu
Padengimas su 1 galonu (3,78l), m2
Pakavimas, l

Balta
1:3 tūrio dalimis
75
3,78, 18,95

Densocure R color
DENSOCURE R color – tai viena-komponentis mišinys sintetinių dervų pagrindu, naudojamas,
cementinių ir betoninių paviršių apdailai, renovuojant gelžbetonines konstrukcijas. Naudojamas
esamam betonui ir naujai gaminamoms betoninėms konstrukcijoms ir paviršiams. Taip pat
DENSOCURE R color naudojamas grindų apsaugai ir apdailai. Padengus šviežiai išlietą betoną
dažais, išvengiama vandens garavimo, taigi pagerina betono kietėjimą. Jie sustabdo vandens
absorbciją ir užkemša poras grindų paviršiuje. Tai pagerina betono atsparumą cheminiam poveikiui
ir kitas savybes.
TECHNINIAI DUOMENYS
Spalva išdžiūvus
Tankis, g/cm3
Džiūvimas, val
Išeiga, kg/m2
Pakavimas, l

Pilka RAL 7032
1,33±0,04
2
0,3
10

Densocure R forte
DENSOCURE R forte – tai viena-komponentis mišinys sintetinių dervų pagrindu, naudojamas,
cementinių ir betoninių paviršių apdailai, renovuojant gelžbetonines konstrukcijas. Naudojamas
esamam betonui ir naujai gaminamoms betoninėms konstrukcijoms ir paviršiams. Taip pat
DENSOCURE R forte naudojamas grindų apsaugai ir apdailai. Padengus šviežiai išlietą betoną
dažais, išvengiama vandens garavimo, taigi pagerina betono kietėjimą. Jie sustabdo vandens
absorbciją ir užkemša poras grindų paviršiuje. Tai pagerina betono atsparumą cheminiam poveikiui
ir kitas savybes.
TECHNINIAI DUOMENYS
Spalva išdžiūvus
Tankis, g/cm3
Džiūvimas, val
Išeiga, kg/m2
Pakavimas, l
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Densocure R
DENSOCURE R – tai viena-komponentis mišinys sintetinių dervų pagrindu, naudojamas, siekiant
sumažinti vandens išgaravimą iš naujai padengto arba renovuoto gelžbetoninio paviršiaus, bei
išbetonuotų statybos aikštelėje ar gamykloje betoninių konstrukcijų paviršių. Taip pat DENSOCURE
R tinka grindų, kur įrengtas DENSOTOP dilumui atsparus sluoksnis, drėkinimui. Šio preparato
panaudojimas sumažina vandens išsiskyrimą bei sustiprina paviršius, o taip pat sumažina absorbciją
ir užkemša porėtus paviršius. Jis padidina paviršiaus cheminį atsparumą bei padaro jį lengviau
prižiūrimą.
TECHNINIAI DUOMENYS
Spalva išdžiūvus
Tankis, g/cm3
Džiūvimas, val
Išeiga, l/m2
Pakavimas, l

Skaidri
0,84±0,04
2
0,1÷0,13
10

Densocure W
DENSOCURE W – tai viena-komponentis vandenyje tirpstantis mišinys styreno-akrilo tirpalo
pagrindu, naudojamas, siekiant sumažinti vandens garavimą iš naujai sukloto arba renovuoto
gelžbetoninio paviršiaus, bei betonuojamų statybos aikštelėje arba gamykloje betoninių
konstrukcijų paviršių. Taip pat DENSOCURE W tinka grindų, kur įrengtas DENSOTOP dilumui
atsparus sluoksnis, drėkinimui. Šio preparato panaudojimas sumažina išsiskyrusio vandens
garavimą bei sustiprina paviršius, o taip pat sumažina absorbciją ir užkemša porėtus paviršius. Jis
padidina paviršiaus cheminį atsparumą bei padaro paviršių lengviau prižiūrimą.
TECHNINIAI DUOMENYS
Spalva išdžiūvus
Tankis, g/cm3
Džiūvimas, val
Išeiga, l/m2
Pakavimas, l

Skaidri
1,02±0,04
2
0,1÷0,13
45

Priedai betonui
Xypex Admix C-1000 (NF)
Xypex Admix - tai priedai betono mišiniui, skirtas betono hidroizoliavimui, apsaugai ir savybių
pagerinimui. Xypex admix įmaišomas į betoną jo gaminimo metu. Xypex admix sudėtyje yra
portlandcemento, labai smulkaus silicio smėlio ir įvairių aktyvių cheminių elementų. Šie aktyvūs
chemikalai reaguoja su drėgme šviežiame betone ir su šalutiniais cemento hidratacijos produktais,
kurie sukelia katalitinę reakciją. Šios rakcijos rezultatesusidaro kristališkos struktūros, kurios
užpildo betono kapiliarus ir tuo būdu betoną padaro visiškai nelaidžiu vandeniui ir kitiems
skysčiams.
TECHNINIAI DUOMENYS
Dozavimas
Pakavimas, kg

2÷3% pagal cemento kiekį
25

Etrisan
Sausas pulverizuotas mišinys, kuris kartu su klinkerinėmis medžiagomis, esančiomis cemente,
suformuoja padidinto tūrio produktus, kurie kompensuoja tinko ir betono susitraukimo
deformacijas. Šis priedas naudojamas, betonuojant masyvias konstrukcijas, kad būtų sumažintas
betono plėtimasis.
TECHNINIAI DUOMENYS
Spalva išdžiūvus
Tankis, g/cm3
Mišinio išsiplėtimas esant dozavimui (5%)
Dozavimas
Pakavimas, kg

Ruda
1,15±0,04
<0,5%
5% pagal cemento kiekį
10
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Frostop L
FROSTOP L specialiai sukurtas bechloridinis skystas priedas, pagreitinantis skiedinio ir betono
portlandcemento ar šlakinio cemento pagrindu rišimąsi bei kietėjimą. Jis gali būti naudojamas kartu
su įvairiais plastikliais bei orą įtraukiančiais priedais. Pagerina betono mišinio klojingumą ir
sumažina vandens mišinyje kiekį. Jis pagreitina tinko ir betono rišimąsi bei kietėjimą, sutrumpina
laiką, reikalingą temperatūrinei apsaugai, betonuojant žemoje temperatūroje bei padidina pradinį
bei projektinį betono stiprį.
TECHNINIAI DUOMENYS
Tankis, g/cm3
Dozavimas 100kg cemento, l
Pakavimas, l

1,22±0,02
0.5 ÷ 2
10

Qmix DH
Qmix DH- plastiklis skiediniui, palengvinantis darbą su cemento pagrindu pagamintais skiediniais.
Pakeičia kalkes mūro skiedinyje ir tinkuose. Šis orą įtraukiantis produktas padidina skiedinio
atsparumą vandeniui ir šalčiui. Qmix galima naudoti iki -2°C. Priedas sumažina skiedinio skilinėjimo
galimybes.
TECHNINIAI DUOMENYS
Dozavimas 50kg cemento, g
Pakavimas, 16g pakeliai

16 (1 pakelis)
50vnt

Qblock PLUS
Plastiklis ir vandens kiekį mažinantis priedas betonui. Qblock DH- plastiklis, išsklaidantis cemento
daleles betono mišinyje. Naudojamas, siekiant palengvinti darbą su betonu, nepilant papildomai
vandens, arba siekiant sumažinti laisvo vandens kiekį betono mišinyje. Qblock PLUS gali būti
naudojamas su visomis Portland cemento rūšimis, įskaitant atsparius sulfatams mišinius. Qblock
PLUS negalima maišyti su kitais priedais prieš pilant jį į betono mišinį. Jei kiti priedai naudojami,
juos į mišinį reikia pilti atskirai.
TECHNINIAI DUOMENYS
Oro įtraukimas, %
Dozavimas 100kg cemento, l
Pakavimas, l

1÷2
0.28÷0.8 (priklausomai nuo sąlygų)
5, 25, 200, 1000

Qproof DH
Qproof DH- priedas, sumažinantis paviršiaus įgeriamumą ir padidinantis mišinio
atsparumą vandens įsiskverbimui. Qproof DH nesukelia armatūros korozijos. Priedas
tampa betono dalimi, neišgaruoja, nesuyra. Paviršius tampa atsparesnis atmosferos
poveikiui. Qproof DH galima naudoti tinkams, įrengiant pamatines sienas, išorines
baseinų, rezervuarų sienas.
TECHNINIAI DUOMENYS
Spalva
Dozavimas 25kg cemento, g
Pakavimas, 25g pakeliai

Balti milteliai
25 (1 pakelis)
50vnt

Qfibre
Qfibre sudarytas iš polipropileno pluošto, padengto vandenyje tirpiu rišikliu. Naudojamas kaip
priedas betonui, skiediniams, tinkams. Qfibre sumažina susitraukimus rišimosi metu, skilinėjimą,
padidina betono atsparumą vandens ir cheminių medžiagų įsiskverbimui, padidina betono
atsparumą apkrovoms, skeldėjimui ir šalčiui. Sumažina mišinio išsisluoksniavimą, pagerindamas
betono homogeniškumą.
TECHNINIAI DUOMENYS
Dozavimas 1m3 betono, g
Pakavimas, g

900
1000
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Kitos medžiagos
Stogo dangos
Siūlome UAB Gargždų Mida gaminamų dangų asortimentą labai palankiomis
kainomis.

Siūlome plienines stogų ir sienų dangas. Išlankstome papildomus elementus.

Septonic
Pilnai enziminis preparatas naudojamas neutralizuoti nuotekų ir septinius
rezervuarus. SEPTONIC tai specialiai šiam tikslui subalansuotas enzimų
rinkinys kuris greitai atstato tinkamą nuotekų skaidymo procesą valymo
įrenginiuose. Tai vienas iš nedaugelio preaparatų kuris naudoja natūralias
nuotekose esančias bakterijas, suaktyvina jų veikimą, pagreitina
oksidacijos procesą. Rezultate neįvedamos naujos nenatūralios bakterijos
ir todėl neužteršiama aplinka. Pagreitina natūralų nuotekų irimo procesą
(veikia kaip katalizatorius). Procesas suaktyvinamas kelis šimtus
kartų.Dėka SEPTONIC poveikio, tištos nuotekos atsiskiria nuo vandens iš
kurio belieka pašalinti neorganines nuotekas. Geriausi rezultatai gaunami
naudojant reguliariai visus metus.

Šaltas asfaltas duobėms
Ilgalaikio lopymo šaltas asfaltas - tai aukštos kokybės medžiaga, sudaryta iš
kruopščiai parinktų ir bitumu sujungtų junginių. Tai puikiausias pasirinkimas
bet kokiems kelio lopymo darbams. Ši medžiaga puikiai sandarina pavojingas
duobes, plyšius, vėžes ir pan. minučių bėgyje, nepriklausomai nuo to koks
lauke oras. Gali būti naudojamas tiek ant betono tiek ant asfalto.
.
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Konstruktoriniai sprendimai
Gelžbetoninių paviršių remonto ir apsaugos sistema
Sistemos medžiagų
gamintojai

Skirta naudoti:

Betoninių paviršių, veikiamų agresyvios aplinkos remontas ir hidroizoliacija.

1. Pažeistas betonas
2. Armatūros strypai
3. Sukibimą gerinantis antikorozinis sluoksnis Densocrete 111
4. Remontinis mišinys Monocrete PPE TH
5. Pirminis apsauginis hidroizoliacinis sluoksnis Xypex Concentrate
6. Antrinis apsauginis hidroizoliacinis sluoksnis Xypex Modified

Darbų eiga: Pažeistos vietos nuvalomos, pašalinamas silpnas, atšokęs betonas. Jei atsidengusi armatūra, nuo jos
nuvalomos rūdys. Betoniniai paviršiai ir armatūra ištepami Densocrete 111 sluoksniu, kuris padidina seno betono sukibimą
su remontiniu mišiniu ir aptraukia armatūrą apsaugine antikorozine plėvele. Paviršius atstatomas naudojant remontinį
mišinį Monocrete PPE TH. Norint apsaugoti suremontuotą gelžbetoninę konstrukciją nuo ardančio vandens ar agresyvių
chemikalų poveikio, paviršius ištepamas Xypex Concentrate kristaline hidroizoliacija, sunaudojant 0.8 kg/m2. Jei paviršius
bus nuolat veikiamas didelio vandens spaudimo arba agresyvių cheminių medžiagų, tepamas antras kristalinės
hidroizoliacijos Xypex Modified sluoksnis (0.65 kg/m2), kuris sutvirtina paviršių ir suteikia papildomą apsaugą.
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Monolitinių pamatų hidroizoliavimo iš išorės sistema
Sistemos medžiagų
gamintojai

Skirta naudoti:

Naujai statomų gyvenamų ir pramoninių pastatų su rūsiais ar be jų, pamatinių
konstrukcijų hidroizoliacija

1. Bentonitinė sandarinimo juosta BT 2025 S
2. Konstrukcijų jungimo vieta, pertepta Xypex Concentrate
3. Griovelis išilgai siūlės, užpildytas tirštu Xypex Concentrate mišiniu
4. Pirminis apsauginis hidroizoliacinis sluoksnis Xypex Concentrate
5. Antrinis apsauginis hidroizoliacinis sluoksnis Xypex Modified
Darbų eiga: Betonuojant, sujungimuose tarp konstrukcijų (pav. sujungimas tarp pamato pado ir rūsio sienos),
rekomenduojama naudoti bentonitinę sandarinimo juostą BT 2025 S. Sujungimo paviršius pertepamas Xypex Concentrate
(1.0 kg/m2) Ant esamos konstrukcijos dedama bentonitinė sandarinimo juosta BT 2025 S, ji pritvirtinama metaliniu
tinkleliu, arba prie esamos armatūros, ne mažiau, nei 8 cm nuo betonuojamos konstrukcijos kraštų ir betonuojama siena.
Rekomenduojamas laiko tarpas tarp Xypex Concentrate tepimo ir betonavimo turėtų būti 3-36 val. Išliejus sieną, išilgai
siūlės išdaužomas 2.5 cm pločio ir 2.5 cm gylio griovelis. Griovelio dugnas išvalomas ir pertepamas Xypex Concentrate
(0.8 kg/m2), bei užpildomas tirštu Xypex Concentrate mišiniu (1.25 kg/m’). Galiausiai, visi paviršiai padengiami Xypex
Concentrate (0.8 kg/m2). Jeigu tikėtinas didelis vandens spaudimas, ar reikalinga papildoma apsauga, galima dengti antrą
apsauginį hidroizoliacinį sluoksnį su Xypex Modified (0.65 kg/m2).
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Pamatų hidroizoliavimas, naudojant betono priedą
Xypex Admix C-1000 NF
Sistemos medžiagų
gamintojai

Skirta naudoti:

Naujai statomų gyvenamų ir pramoninių pastatų su rūsiais ar be jų, pamatinių
konstrukcijų hidroizoliacija

1. Bentonitinė sandarinimo juosta BT 2025 S
2. Konstrukcijų jungimo vieta, pertepta Xypex Concentrate
3. Griovelis išilgai siūlės, užpildytas tirštu Xypex Concentrate mišiniu
4. Betonas su hidroizoliaciniu priedu Xypex Admix C-1000 NF

Darbų eiga: Išliejamas pamato padas, priedo išeiga – 1% nuo cemento kiekio (priklausomai nuo betono markės ~ 3kg
vienam kubiniam metrui betono). Priedas įdedamas ruošiant betoną betono mazge, arba tiesiai į betono maišyklę
statybvietėje. Sustingus padui, prieš liejant sieną, paruošiama siūlė. Paviršius, ant kurio bus liejamas naujas betonas,
pertepamas sluoksniu Xypex Concentrate, sunaudojant 1.0 kg/m2.Ant pado dedama bentonitinė juosta BT 2025 S ir
pritvirtinama metaliniu tinkleliu arba pririšama prie armatūros strypų, išlaikant bent 8 cm atstumą nuo betonuojamos sienos
kraštų. Tuomet liejama siena iš betono su Xypex Admix C-1000NF priedu. Laiko tarpas tarp tepimo ir betonavimo turėtų
būti 3-36 val. Tokiu atveju Xypex Concentrate įsiskverbs tiek į esamą, tiek į naujai išlietą betoną, taip užsandarindamas
sujungimą. Išliejus sieną, išilgai siūlės išdaužomas 2.5 cm pločio ir 2.5 cm gylio griovelis. Griovelio dugnas išvalomas ir
pertepamas Xypex Concentrate (0.8 kg/m2), bei užpildomas tirštu Xypex Concentrate mišiniu (1.25 kg/m’).
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Tunelio hidroizoliavimas, naudojant priedą
Xypex Admix C-1000 NF
Sistemos medžiagų
gamintojai

Skirta naudoti:

Požeminėms pėsčiųjų perėjoms, tuneliams

1. Bentonitinė sandarinimo juosta BT 2025 S
2. Konstrukcijų jungimo vieta, pertepta Xypex Concentrate
3. Griovelis išilgai siūlės, užpildytas tirštu Xypex Concentrate mišiniu
4. Betonas su hidroizoliaciniu priedu Xypex Admix C-1000

Darbų eiga: Į betoną betono mazge, arba į kriaušę statybos aikštelėje, dedamas priedas Admix C-1000 NF (1% nuo
cemento kiekio). Visi sujungimai, prieš liejant naują rezervuaro dalį, pertepami Xypex Concentrate, sunaudojant 1.0 kg/m 2.
Betonuojamų skirtingų rezervuaro dalių jungimosi vietose dedama bentonitinė tarpinė BT 2025 R. Ji tvirtinama metaliniu
tinkleliu arba prie armatūros ant išlieto betono. Reikalinga atkreipti dėmesį, jog tarpinė būtų padėta taip, jog atstumas iki
naujai liejamos konstrukcijos kraštų būtų ne mažesnis nei 8 cm. Tarp siūlių pertepimo ir naujo betono liejimo reikalinga
palaukti ne mažiau, nei 3, bet ne daugiau, nei 36 valandas. Tada Concentrate veiks tiek į esamą betoną, tiek į naujai išlietą,
patikimai užsandarindamas sujungimą. Betonui sukietėjus, išilgai siūlių išdaužomas 2.5 cm pločio ir 2.5 cm gylio griovelis,
kurio dugnas pertepamas Xypex Concentrate (0.8 kg/m2) ir užpildomas tirštu Xypex Concentrate mišiniu (1.25 kg/m’).
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Vamzdžio ir konstrukcijos sandūros sandarinimas
Sistemos medžiagų
gamintojai

Skirta naudoti:

Vamzdžių ir kabelių įvadų požeminėse konstrukcijose sandarinimui

1. Gelžbetoninė konstrukcija
2. Vamzdis
3. Sandariklis Sealtaq Aquablock
4. Cementinis mišinys.
5. PE apvali tarpinė

Darbų eiga: Konstrukcijoje pragręžtoje skylėje vamzdis užtvirtinamas dalį ertmės užtaisant tinku. Hidroizoliacinis
sluoksnis įrengiamas su Sealtaq Aquablock sandarikliu, kuris įspaudžiamas su pistoletu hermetikui arba kitomis
priimtinomis priemonėmis stengiantis nepalikti oro tarpų. Likusi ertmės dalis užtaisoma cementiniu mišiniu. Geriausiai tam
tinkamas Xypex Patch’n Plug. Kaip atramą Sealtaq Aquablock sandarikliui, skylės dugne galima naudoti poroloninę virvę.
Ji užvyniojama ant vamzdžio ar kabelio ir nustumiama į skylę iki reikiamo gylio. Jei sandarinami keli kabeliai, tarp jų turi
būti paliekami tarpai.
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Standartinių konstrukcijų sujungimų hidroizoliavimas
Sistemos medžiagų gamintojai

Skirta naudoti:

Gelžbetoninių plokščių, blokų ir kt. sujungimams

1. Sujungimo vieta, pertepta Xypex Concentrate
2. Griovelis išilgai siūlės, užpildytas tirštu Xypex Concentrate mišiniu

Darbų eiga: Sujungimas gerai išvalomas, sudrėkinamas. Sujungimo paviršius padengiamas “Xypex Concentrate” sluoksniu (1.0
kg/m2). Esant hidrostatiniam spaudimui, konstrukcijoje iš anksto įrengiamas griovelis (0.35 x 0.25), jis gerai išvalomas,
sudrėkinamas ir jo dugnas padengiamas Xypex Concentrate (0.8 kg/m2). Tuomet griovelis užpildomas tirštu Xypex Concentrate
mišiniu. Mišinys sutankinamas. Griovelį galima daryti abejose siūlės pusėse.
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Standartinių konstrukcijų sujungimas
Sistemos medžiagų
gamintojai

Skirta naudoti:

Gelžbetoninių plokščių, blokų ir kt. sujungimams hidroizoliuoti

1. Sujungimo vieta, pertepta Xypex Concentrate
2. Griovelis išilgai siūlės, užpildytas tirštu Xypex Concentrate mišiniu

Darbų eiga: Sujungimas gerai išvalomas, sudrėkinamas. Sujungimo paviršius padengiamas “Xypex Concentrate”
sluoksniu (1.0 kg/m2). Esant hidrostatiniam spaudimui, konstrukcijoje iš anksto įrengiamas griovelis (35 x 25mm), jis gerai
išvalomas, sudrėkinamas ir jo dugnas padengiamas Xypex Concentrate (0.8 kg/m2). Tuomet griovelis užpildomas tirštu
Xypex Concentrate mišiniu. Mišinys sutankinamas. Griovelį galima daryti abejose siūlės pusėse.
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Pamatų hidroizoliavimo iš išorės sistema
Sistemos medžiagų
gamintojai

Skirta naudoti:

Gyvenamų ir pramoninių pastatų pamatinių konstrukcijų hidroizoliacija statybos
metu

1. Sujungimo vieta, pertepta Xypex Concentrate
2. Griovelis išilgai siūlės, užpildytas tirštu Xypex Concentrate mišiniu
3. Hidroizoliacinis Xypex Concentrate sluoksnis

Darbų eiga: Sujungimai gerai nuvalomi, sudrėkinami. Ant visų sujungimų paviršiaus dengiamas vienas sluoksnis Xypex
Concentrate (1.0 kg/m2). Ties blokų jungimosi vietomis įrengtų griovelių dugnai ištepami Xypex Concentrate (0.8 kg/m 2) ir
užpildomi tirštos konsistencijos Xypex Concentrate mišiniu. Išorinėje pamatinės plokštės, arba sienos pusėje dengiamas
sluoksnis Xypex Concentrate (0.8 kg/m2). Jeigu tikėtinas didelis vandens spaudimas, ar reikalinga papildoma apsauga,
siena dengiama papildomu Xypex Modified sluoksniu (0.65 – 0.8 kg/m2).
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Pamatų hidroizoliavimo iš vidaus sistema
Sistemos medžiagų
gamintojai

Skirta naudoti:

Gyvenamų ir pramoninių pastatų su rūsiais ar be jų, pamatinių konstrukcijų
hidroizoliacija statybos metu

1. Sujungimo vieta, pertepta Xypex Concentrate
2. Griovelis išilgai siūlės, užpildytas tirštu Xypex Concentrate mišiniu
3. Hidroizoliacinis Xypex Concentrate sluoksnis

Darbų eiga: Sujungimai gerai nuvalomi, sudrėkinami. Ant visų sujungimų paviršiaus dengiamas vienas sluoksnis Xypex
Concentrate (1.0 kg/m2). Ties blokų jungimosi vietomis įrengtų griovelių dugnai ištepami Xypex Concentrate (0.8 kg/m 2) ir
užpildomi tirštos konsistencijos Xypex Concentrate mišiniu. Išorinėje pamatinės plokštės, arba sienos pusėje dengiamas
sluoksnis Xypex Concentrate (0.8 kg/m2). Jeigu tikėtinas didelis vandens spaudimas, ar reikalinga papildoma apsauga,
siena dengiama papildomu Xypex Modified sluoksniu (0.65 – 0.8 kg/m2).
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Atraminės sienos hidroizoliavimo sistema
Sistemos medžiagų
gamintojai

Skirta naudoti:

Atraminių sienelių hidroizoliacija

1. Sujungimo vieta, pertepta Xypex Concentrate
2. Griovelis išilgai siūlės, užpildytas tirštu Xypex Concentrate mišiniu
3. Hidroizoliacinis Xypex Concentrate sluoksnis

Darbų eiga: Sujungimai gerai nuvalomi, sudrėkinami. Ant visų sujungimų paviršiaus dengiamas vienas sluoksnis Xypex
Concentrate (1.0 kg/m2). Ties apatinio bloko apačia įrengiamas griovelis, jo dugnas ištepamas Xypex Concentrate (0.8 kg/
m2) ir užpildomas tirštos konsistencijos Xypex Concentrate mišiniu. Išorinėje sienos pusėje dengiamas sluoksnis Xypex
Concentrate (0.8 kg/m2).
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Požeminės betono blokelių sienos hidroizoliavimo sistema
Sistemos medžiagų
gamintojai

Skirta naudoti:

Gyvenamų ir pramoninių pastatų su rūsiais ar be jų, pamatinių konstrukcijų iš
betono blokelių hidroizoliacijai

1. Sujungimo vieta, pertepta Xypex Concentrate
2. Griovelis išilgai siūlės, užpildytas tirštu Xypex Concentrate mišiniu
3. Du hidroizoliaciniai Xypex Concentrate sluoksniai
4. Sienos ir pamatų sujungimas, užpildytas Xypex Modified skiediniu

Darbų eiga: Prieš pradedant mūryti sieną, visi sujungimai padengiami vienu Xypex Concentrate sluoksniu (1.0 kg/m 2).
Išpjauti ar išdaužyti grioveliai išvalomi, sudrėkinami, padengiami Xypex Concentrate sluoksniu (0.8 kg/m 2) ir užpildomi
tirštos konsistencijos Concentrate mišiniu. Išorinėje sienos pusėje, apačioje dengiami du sluoksniai Xypex Concentrate,
priklausomai nuo vandens spaudimo, (0.8 kg/m2), arba (1.0 kg/m2) kiekvienam dengimui. Sujungimas tarp sienos ir pamatų
užpildomas Xypex Modified skiediniu. Dėl tikslios sistemos, priklausančios nuo betono blokelių kokybės (cemento kiekio,
poringumo ir kt.), rekomenduojama pasikonsultuoti su Xypex atstovais.
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Betono blokelių siena virš žemės
Sistemos medžiagų
gamintojai

Skirta naudoti:

Gyvenamų ir pramoninių pastatų konstrukcijų iš betono blokelių hidroizoliacija

1. Hidroizoliacinis Xypex Concentrate sluoksnis

Darbų eiga: Ant sienos dengiamas vienas Xypex Concentrate skiedinio sluoksnis (0.8 kg/m2). Dėl geresnio estetinio
vaizdo, danga dengiama iki pat žemės. Jei betono blokai prastesnės kokybės, reikalingas antras Xypex Concentrate
sluoksnis (0.65 – 0.8 kg/m2). Kad padengtas paviršius būtų vienodos spalvos, visas sienos dalis reikėtų dengti tą pačią
dieną. Dėl tikslios sistemos, priklausančios nuo betono blokelių kokybės (cemento kiekio, poringumo ir kt.),
rekomenduojama pasikonsultuoti su Xypex atstovais.
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Automobilių stovėjimo aikštelės hidroizoliavimo sistema
Sistemos medžiagų
gamintojai

Skirta naudoti:

Daugiaaukščių automobilių stovėjimo aikštelių hidroizoliacija

1. Sujungimo vieta, pertepta Xypex Concentrate
2. Griovelis išilgai siūlės, užpildytas tirštu Xypex Concentrate mišiniu
3. Pirminis apsauginis hidroizoliacinis sluoksnis Xypex Concentrate
4. Antrinis apsauginis hidroizoliacinis sluoksnis Xypex Modified

Darbų eiga: Visų sujungimų paviršiai padengiami vienu sluoksniu Xypex Concentrate (1.0 kg/m2). Grioveliai išvalomi,
sudrėkinami, padengiami Xypex Concentrate sluoksniu (0.8 kg/m2) ir užpildomi tirštos konsistencijos Concentrate mišiniu.
Perdangos plokštė ir parapetas dengiami vienu sluoksniu Xypex Concentrate (0.65 – 0.8 kg/m2). Pirmam sluoksniui
pradžiūvus, dengiamas antras sluoksnis Xypex Modified (0.65 – 0.8 kg/m2). Betonuojant automobilių stovėjimo aikštelių
konstrukcijas, rekomenduojama naudoti Xypex Concentrate sausą pabarstą (DS-1 arba DS-2), skirtą berti ant šviežio
betono.
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Stogo hidroizoliavimo sistema
Sistemos medžiagų
gamintojai

Skirta naudoti:

Stogų su gelžbetoninių plokščių pagrindu hidroizoliacija

1. Sujungimo vieta, pertepta Xypex Concentrate
2. Griovelis išilgai siūlės, užpildytas tirštu Xypex Concentrate mišiniu
3. Pirminis apsauginis hidroizoliacinis sluoksnis Xypex Concentrate
4. Antrinis apsauginis hidroizoliacinis sluoksnis Xypex Modified

Darbų eiga: Sujungimų paviršiai padengiami sluoksniu Xypex Concentrate (1.0 kg/m2). Griovelių dugnas padengiamas Xypex
Concentrate (0.8 kg/m2), grioveliai užpildomi tirštu Xypex Concentrate mišiniu. Ant plokštės ir parapetinės sienos diengiamas
vienas sluoksnis Xypex Concentrate (0.65 – 0.8 kg/m2). Pirmam sluoksniui apdžiūvus, dengiamas Xypex Modified sluoksnis
(0.65 – 0.8 kg/m2). Deformacinės siūlės užtaisomos poliuretaniniu hermetiku Rayston Flex 3000. Stogo apsaugai prieš staigius
temperatūrinius pokyčius naudojamas žvyras arba kita medžiaga.
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Lifto šachtos hidroizoliavimo sistema
Sistemos medžiagų
gamintojai

Skirta naudoti:

Liftų, keltuvų šachtų hidroizoliacija

1. Griovelis išilgai siūlės, užpildytas tirštu Xypex Concentrate mišiniu
2. Pirminis apsauginis hidroizoliacinis sluoksnis Xypex Concentrate
3. Antrinis apsauginis hidroizoliacinis sluoksnis Xypex Modified

Darbų eiga: Griovelių dugnas padengiamas Xypex Concentrate (0.8 kg/m2), grioveliai užpildomi trištos konsistencijos
Xypex Concentrate mišiniu. Ant sienų ir grindų dengiamas vienas sluoksnis Xypex Concentrate (0.65 – 0.8 kg/m2). Šiam
sluoksniui apdžiūvus, dengiamas antrasis Xypex Modified sluoksnis (0.65 – 0.8 kg/m2).
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Talpos žemėms hidroizoliavimo schema
Sistemos medžiagų
gamintojai

Skirta naudoti:

Gelžbetoninių talpų, skirtų augalams auginti, hidroizoliacija

1. Sujungimo vieta, pertepta Xypex Concentrate
2. Apsauginis hidroizoliacinis sluoksnis Xypex Concentrate
3. Sujungimas, užpildytas Xypex Modified skiediniu

Darbų eiga: Visi blokų sujungimų paviršiai padengiami Xypex Concentrate (1.0 kg/m2). Grindų ir sienų paviršiai
dengiami vienu Xypex Concentrate sluoksniu (0.8 kg/m2). Sluoksniui apdžiūvus, sienų – grindų sujungimai sandarinami
Xypex Modified skiediniu.
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Plaukimo baseino hidroizoliavimo sistema
Sistemos medžiagų
gamintojai

Skirta naudoti:

Plaukimo ir kitokių baseinų, betoninių tvenkinių hidroizoliacija

1. Sujungimo vieta, pertepta Xypex Concentrate
2. Griovelis išilgai siūlės, užpildytas tirštu Xypex Concentrate mišiniu
3. Pirminis apsauginis hidroizoliacinis sluoksnis Xypex Concentrate
4. Antrinis apsauginis hidroizoliacinis sluoksnis Xypex Modified

Darbų eiga: Visi sujungimai pertepami Xypex Concentrate sluoksniu (1.0 kg/m2). Ties sujungimais daromi grioveliai, jų
dugnas ištepamas Xypex Concentrate (0.8 kg/m2). Grioveliai užpildomi tirštu Concentrate mišiniu. Baseino paviršius
padengtiamas vienu sluoksniu Xypex Concentrate (0.65 – 0.8 kg/m2). Pirmajam sluoksniui apstingus, dengiamas Xypex
Modified sluoksnis (0.65 – 0.8 kg/m2). Klijuojant apdailines dangas, galima naudoti papildomas medžiagas padidinti
sukibimui. Betonuojant naujas konstrukcijas baseinų ir grindų paviršiams rekomenduojama naudoti sausus pabarstus
Xypex Concentrate DS-1.
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Nuotekų valymo įrenginių (nusodintuvo) hidroizoliavimo schema
Sistemos medžiagų
gamintojai

Skirta naudoti:

Nuotekų valymo įrenginių rezervuarų, užpildomų agresyviomis medžiagomis,
hidroizoliacija ir apsauga nuo agresyvių chemikalų

1. Sujungimo vieta, pertepta Xypex Concentrate
2. Griovelis išilgai siūlės, užpildytas tirštu Xypex Concentrate mišiniu
3. Pirminis apsauginis hidroizoliacinis sluoksnis Xypex Concentrate
4. Antrinis apsauginis hidroizoliacinis sluoksnis Xypex Modified

Darbų eiga: Visi sujungimai dengiami Xypex Concentrate sluoksniu (1.0 kg/m2). Ties sujungimais išpjaunami ar
išdaužomi grioveliai. Griovelių sienelės aptepamos Xypex Concentrate (0.8 kg/m2). Grioveliai užpildomi tirštu Concentrate
mišiniu. Visi paviršiai dengiami sluoksniu Xypex Concentrate (0.65 – 0.8 kg/m2). Jam apstingus, ant viršaus dengiamas
sluoksnis Xypex Modified (0.65 – 0.8 kg/m2). Jei hidroizoliuojamos naujos konstrukcijos, horizontaliems paviršiams
vietoje standartinės Xypex sistemos galima naudoti pabarstą Xypex Concentrate DS-1.
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Nuotekų valymo įrenginių (aerotanko) hidroizoliavimo schema
Sistemos medžiagų
gamintojai

Skirta naudoti:

Nuotekų valymo įrenginių rezervuarų, užpildomų agresyviomis medžiagomis,
hidroizoliacija

1. Sujungimo vieta, pertepta Xypex Concentrate
2. Griovelis išilgai siūlės, užpildytas tirštu Xypex Concentrate mišiniu
3. Pirminis apsauginis hidroizoliacinis sluoksnis Xypex Concentrate
4. Antrinis apsauginis hidroizoliacinis sluoksnis Xypex Modified

Darbų eiga: Visi sujungimai dengiami Xypex Concentrate sluoksniu (1.0 kg/m2). Ties sujungimais išpjaunami ar
išdaužomi grioveliai. Griovelių sienelės aptepamos Xypex Concentrate (0.8 kg/m2). Grioveliai užpildomi tirštu Concentrate
mišiniu. Visi paviršiai dengiami sluoksniu Xypex Concentrate (0.65 – 0.8 kg/m2). Jam apstingus, ant viršaus dengiamas
sluoksnis Xypex Modified (0.65 – 0.8 kg/m2). Jei hidroizoliuojamos naujos konstrukcijos, horizontaliems paviršiams
vietoje standartinės Xypex sistemos galima naudoti pabarstą Xypex Concentrate DS-1.

PRODUKTŲ KATALOGAS

Konstruktoriniai sprendimai
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Rezervuaras
Sistemos medžiagų
gamintojai

Skirta naudoti:

Požeminių geriamo, priešgaisrinio vandens rezervuarų hidroizoliacija

1. Sujungimo vieta, pertepta Xypex Concentrate
2. Griovelis išilgai siūlės, užpildytas tirštu Xypex Concentrate mišiniu
3. Pirminis apsauginis hidroizoliacinis sluoksnis Xypex Concentrate
4. Antrinis apsauginis hidroizoliacinis sluoksnis Xypex Modified

Darbų eiga: Visi sujungimai dengiami Xypex Concentrate sluoksniu (1.0 kg/m2). Ties sujungimais išpjaunami ar
išdaužomi grioveliai. Griovelių sienelės aptepamos Xypex Concentrate (0.8 kg/m2). Grioveliai užpildomi tirštu Concentrate
mišiniu. Visi paviršiai dengiami sluoksniu Xypex Concentrate (0.65 – 0.8 kg/m2). Jam apstingus, ant viršaus dengiamas
sluoksnis Xypex Modified (0.65 – 0.8 kg/m2). Jei hidroizoliuojamos naujos konstrukcijos, horizontaliems paviršiams
vietoje standartinės Xypex sistemos galima naudoti pabarstą Xypex Concentrate DS-1.

PRODUKTŲ KATALOGAS

Konstruktoriniai sprendimai
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Komunikacinio šulinio hidroizoliavimo sistema
Sistemos medžiagų
gamintojai

Skirta naudoti:

Komunikacinių šulinių, siurblinių hidroizoliacija

1. Sujungimo vieta, pertepta Xypex Concentrate
2. Griovelis išilgai siūlės, užpildytas tirštu Xypex Concentrate mišiniu
3. Pirminis apsauginis hidroizoliacinis sluoksnis Xypex Concentrate
4. Antrinis apsauginis hidroizoliacinis sluoksnis Xypex Modified

Darbų eiga: Visi sujungimai dengiami Xypex Concentrate sluoksniu (1.0 kg/m2). Ties sujungimais išpjaunami ar
išdaužomi grioveliai. Griovelių sienelės aptepamos Xypex Concentrate (0.8 kg/m2). Grioveliai užpildomi tirštu Concentrate
mišiniu. Visi paviršiai dengiami sluoksniu Xypex Concentrate (0.65 – 0.8 kg/m2). Jam apstingus, ant viršaus dengiamas
sluoksnis Xypex Modified (0.65 – 0.8 kg/m2).
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Konstruktoriniai sprendimai
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Kolektoriaus hidroizoliavimo sistema
Sistemos medžiagų
gamintojai

Skirta naudoti:

Vandens surinkimo šulinių hidroizoliacija

1. Tarpai, užpildyti Xypex Patch‘nPlug mišiniu
2. Grioveliai, užpildyti tirštu Xypex Concentrate mišiniu
3. Sujungimai, pertepti Xypex Concentrate
4. Apsauginis hidroizoliacinis sluoksnis Xypex Concentrate

Darbų eiga: Blokai sudedami taip, kad tarpai tarp šoninių sienų būtų 13-19mm. Išorinis tarpas užpildomas Xypex Patch’n Plug.
Vidinis griovelis padengiamas Xypex Concentrate (0.8 kg/m2) ir užpildomas tirštu Concentrate mišiniu. Apatinis žiedas, grindys
ir išorinės sienos padengiamos Xypex Concentrate sluoksniu (0.65 - 0.8 kg/m2). Įrengto betono latako paviršius padengiamas
Xypex Concentrate (0.8 kg/m2).

PRODUKTŲ KATALOGAS

Konstruktoriniai sprendimai
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Metalinio vamzdžio ir betoninės konstrukcijos sandūra
Sistemos medžiagų
gamintojai

Skirta naudoti:

Vamzdžio ir betoninės sienos sandūros hidroizoliacija požeminėse konstrukcijose

1. Griovelių sienelės, perteptos Xypex Concentrate
2. Griovelis, užpildytas tirštu Xypex Concentrate mišiniu

Darbų eiga: Aplink vamzdį išdaužomas stačiakampės formos griovelis. Griovelių sienelės padengiamos Xypex Concentrate
(0.8 kg/m2). Grioveliai užpildomi Xypex Concentrate tirštos konsistencijos mišiniu ir lengvai patrombuojami. Mišiniui apstingus,
paviršius nuvalomas ir padengiamas Xypex Concentrate sluoksniu (0.8 kg/m 2).
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Konstruktoriniai sprendimai
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Plaukiojančios konstrukcijos hidroizoliavimo sistema
Sistemos medžiagų
gamintojai

Skirta naudoti:

Kesonų, plaukiojančių prieplaukų hidroizoliacija

1. Apsauginis hidroizoliacinis sluoksnis Xypex Concentrate
2. Apsauginis hidroizoliacinis sluoksnis Xypex Modified

Darbų eiga: Visas išorinis paviršius bei deniai padengiami sluoksniu Xypex Concentrate (0.8 kg/m2). Vidiniai paviršiai
dengiami sluoksniu Xypex Modified (0.8 kg/m2). Jei hidroizoliuojama konstrukcija – tuščiavidurė, paviršius pakanka padengti
vienu Xypex Concentrate sluoksniu iš išorės.
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Tilto hidroizoliavimo sistema
Sistemos medžiagų
gamintojai

Skirta naudoti:

Pėsčiųjų ir automobilių tiltų hidroizoliacija

1. Xypex Concentrate sluoksnis ant konstrukcinės plokštės
2. Sujungimo vieta, pertepta Xypex Concentrate
3. Sienos ir plokštės sujungimas, užpildytas Xypex Modified skiediniu
4. Apsauginis hidroizoliacinis sluoksnis Xypex Concentrate

Darbų eiga: Konstrukcijos plokštė dengiama vienu sluoksniu Xypex Concentrate (0.8 kg/m2). Sujungimai tarp parapetinės
sienos ir tilto pagrindo padengiami Xypex Concentrate (1.0 kg/m2). Nuo padengimo iki parapetinės sienos prijungimo turi praeiti
ne mažiau nei 24 valandos. Plokštės ir sienos konstrukcijų sujungimas padengiamas Xypex Modified, tepant po 25mm nuo
sujugimo ir užpildomas Modified skiediniu taip, kaip parodyta brėžinyje. Sienų paviršius padengiamas vienu sluoksniu Xypex
Concentrate (0.8 kg/m2). Šviežiai betonuojamoms tiltų konstrukcijoms hidroizoliuoti rekomenduojami Xypex Concentrate sausi
pabarstai (DS-1 ar DS-2).
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Plastimul bituminės hidroizoliacijos sistema
Sistemos medžiagų
gamintojai

Skirta naudoti:

Pamatų hidroizoliacija iš išorės
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Konstruktoriniai sprendimai
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Mapelastic Foundation cementinio pagrindo hidroizoliacijos
sistema
Sistemos medžiagų
gamintojai

Skirta naudoti:

Pamatinių konstrukcijų hidroizoliacija

PRODUKTŲ KATALOGAS

Konstruktoriniai sprendimai
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Mapelastic Foundation cementinio pagrindo hidroizoliacijos
sistema
Sistemos medžiagų
gamintojai

Skirta naudoti:

Pamatinių konstrukcijų hidroizoliacija
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Konstruktoriniai sprendimai
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Cementinio pagrindo hidroizoliacijos sistema su Idrosilex Pronto
Sistemos medžiagų
gamintojai

Skirta naudoti:

Pamatinių konstrukcijų hidroizoliacija
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Šiltintos terasos hidroizoliavimas naudojant Mapelastic Smart
Sistemos medžiagų
gamintojai

Skirta naudoti:

Apšiltintos terasos hidroizoliavimas

PRODUKTŲ KATALOGAS
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Šiltintos terasos hidroizoliavimas naudojant Mapelastic Smart
Sistemos medžiagų
gamintojai

Skirta naudoti:

Šiltintos terasos hidroizoliavimas
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Konstruktoriniai sprendimai
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Nešiltinto balkono hidroizoliavimas naudojant Mapelastic
Sistemos medžiagų
gamintojai

Skirta naudoti:

Nešiltinto balkono hidroizoliavimas

PRODUKTŲ KATALOGAS

Konstruktoriniai sprendimai
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Nešiltinto balkono hidroizoliavimas naudojant Mapelastic
Sistemos medžiagų
gamintojai

Skirta naudoti:

Nešiltinto balkono hidroizoliavimas

PRODUKTŲ KATALOGAS

Konstruktoriniai sprendimai
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Šiltinto balkono hidroizoliavimas naudojant Mapelastic
Sistemos medžiagų
gamintojai

Skirta naudoti:

Šiltinto balkono hidroizoliavimui

PRODUKTŲ KATALOGAS

Konstruktoriniai sprendimai
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Nešiltinto balkono hidroizoliavimas naudojant Mapelastic
Sistemos medžiagų
gamintojai

Skirta naudoti:

Nešiltinto balkono hidroizoliavimui

PRODUKTŲ KATALOGAS

Konstruktoriniai sprendimai
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Šiltinto stogo sistema naudojant Mapelastic
Sistemos medžiagų
gamintojai

Skirta naudoti:

Šiltinto stogo hidroizoliavimas

PRODUKTŲ KATALOGAS

Konstruktoriniai sprendimai
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Šiltintos stogo terasos hidroizoliavimas naudojant Mapelastic
Smart
Sistemos medžiagų
gamintojai

Skirta naudoti:

Šiltintos stogo terasos hidroizoliavimas

PRODUKTŲ KATALOGAS

Konstruktoriniai sprendimai
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Rūsio mūrinėmis sienomis hidroizoliavimo sistema
Sistemos medžiagų
gamintojai

Skirta naudoti:

Požeminių pamatų mūro sienomis hidroizoliavimas

1. Betoninės grindys
2. Hidroizoliacinis apsauginis Xypex Concentrate sluoksnis
3. Griovelis išilgai siūlės, užpildytas tirštu Xypex Concentrate mišiniu
4. Plytų mūro siena
5. Hidroizoliacinis tinkas Waterfix XP TH
6. Horizontali hidroizoliacija Freezteq
7. Grindinys

Darbų eiga: Betoninės grindys hidroizoliuojamos vienu sluoksniu Xypex Concentrate (0.8 kg/m 2). Jei grindys liejamos
naujai, tikslinga naudoti priedą betonui Xypex Admix C-1000. Sujungimas tarp sienos ir grindų išdaužomas, padarant 2,5 x
2,5 cm stačiakampį griovelį, ir užpildomas tirštu Xypex Concentrate mišiniu. Plytinė rūsio siena tinkuojama iš vidaus,
naudojant specialų mišinį Waterfix XP TH, apie 2 – 3 cm storio sluoksniu. Dėka specialios sudėties ir priedo Xypex Admix
C-1000, suformuotas tinko sluoksnis atlaiko hidrostatinį spaudimą iš lauko pusės ir tokiu būdu hidroizoliuoja sieną.
Horizontalios hidroizoliacijos atstatymui, siena virš grunto sugręžiojama ir, naudojant sušaldytas Freezteq metilsilikato
kapsules, sustabdomas drėgmės kilimas.
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Konstruktoriniai sprendimai
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Seno šulinio hidroizoliavimo iš vidaus sistema
Sistemos medžiagų
gamintojai

Skirta naudoti:

Gelžbetoninių požeminių šulinių hidroizoliacija iš vidaus

1. Žiedų sujungimo vietos, užpildytos Xypex Patch,n Plug
2. Išdaužyti įtrūkimai, užpildyti Xypex Patch,n Plug
3. Išdaužyti įtrūkimai, užpildyti tirštu Xypex Concentrate mišiniu
4. Žiedų sujungimo vietos, užpildytos Xypex Concentrate
5. Hidroizoliacinis sluoksnis Xypex Concentrate
6. Hidroizoliacinis sluoksnis Xypex Modified

Darbų eiga: Išilgai žiedų sujungimų ir betono įtrūkimų, išdaužomi “Π” formos grioveliai, jų matmenys - ne mažiau, nei ” formos grioveliai, jų matmenys - ne mažiau, nei
2,5 cm x 2,5 cm. Jei per išdaužytus griovelius skverbiasi vanduo, visi prabėgimai sustabdomi greitai stingstančiu Xypex
Patch,n Plug. Grioveliai išvalomi, sudrėkinami. Tada griovelių sienelės aptepamos Xypex Concentrate (0.8 kg/m2).
Grioveliai užpildomi tirštu Concentrate mišiniu. Visi paviršiai dengiami sluoksniu Xypex Concentrate (0.8 kg/m2). Jei
šulinyje bus laikomi skysčiai, pirmam sluoksniui apstingus, ant viršaus dengiamas sluoksnis Xypex Modified (0.65 – 0.8
kg/m2).
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Konstruktoriniai sprendimai
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Seno betoninio rūsio hidroizoliavimo iš vidaus sistema
Sistemos medžiagų
gamintojai

Skirta naudoti:

Požeminių konstrukcijų iš monolitinio betono ir gelžbetoninių blokų
hidroizoliavimas iš vidaus

1. Išdaužyti įtrūkimai betone, užpildyti Xypex Patch,n Plug
2. Grioveliai išilgai sujungimų, užpildyti tirštu Xypex Concentrate mišiniu
3. Išdaužyti įtrūkimai, užpildyti tirštu Xypex Concentrate mišiniu
4. Hidroizoliacinis Xypex Concentrate sluoksnis

Darbų eiga: Betonas nuvalomas, pašalinamas tinkas, dažai, ir kuo giliau įmirkomas vandeniu. Išilgai blokų sujungimų ir
betono įtrūkimų, išdaužomi “Π” formos grioveliai, jų matmenys - ne mažiau, nei ” formos grioveliai, jų matmenys - ne mažiau, nei 2,5 cm x 2,5 cm. Jei per išdaužytus
griovelius skverbiasi vanduo, visi prabėgimai sustabdomi greitai stingstančiu Xypex Patch,n Plug. Grioveliai išvalomi,
sudrėkinami. Tada griovelių sienelės aptepamos Xypex Concentrate (0.8 kg/m2). Grioveliai užpildomi tirštu Concentrate
mišiniu. Visi paviršiai dengiami sluoksniu Xypex Concentrate (0.8 kg/m2).
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