ULTRASEAL® XP

ULTRASEAL® XP
ETT AKTIVT, POLYMER-BASERAT
VATTENTÄTT MEMBRAN
ULTRASEAL® XP utgörs av XP-teknologi, den senaste lösningen för
aktiv vattentätning. Den här avancerade polymer-teknologin erbjuder
utmärkt prestanda på en mängd olika markföroreningar, inkluderat
miljöer med hög salthalt. Till skillnad från passiva enskikts-membran,
har den aktiva XP teknologin självtätande förmåga och möjliggör
ULTRASEAL® XP vattentäta membran att täta mindre skärsår eller
skador på membranet. Och viktigast av allt är att det bevisats effektivt
i både hydrostatiska och icke-hydrostatiska miljöer.
ULTRASEAL® XP kan installeras direkt på färsk betong och i extrema
temperaturer, vilket ger större flexibilitet till tidsplanen. Det mångsi-
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ULTRASEAL® XP

Exceptionell vattentätning:
Skydd från vatteninträngning:
•G
 er en stark mekanisk bindning till gjuten betong.
•S
 jälvtätande överlappningar.
•B
 evisat effektivt i strukturer under kontinuerligt eller
periodiskt hydrostatiskt tryck – upp till 70 m.
Skydd från kontaminering:
•X
 P-teknologin står emot en mängd olika föroreningar, inkluderat
miljöer med hög salthalt och organiska lösningsmedel.

Installationsfördelar och egenskaper:
Snabbt och enkelt:
• Lågviktsrullar.
•E
 nhetligt system för infästningar och överlappningar
eliminerar installationsproblem på bygget.
Mångsidighet:
•K
 an installeras i alla väderförhållanden.
•K
 an installeras på färsk/grön betong.
• Bevisat

effektiv i både vertikal och horisontell
applikation.

ULTRASEAL® XP kvalificerar sig för HYDROSHIELD™ kvalitetssäkringsprogram.
QUALITY ASSURANCE
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Skydda dina strukturer från vatteninträngning med industrins ledande kvalitetssäkringsprogram. Det här beprövade
systematiska tillvägagångssättet ger en ”no-financial-limit” garanti till 100 procent under garantitiden. För mer information är du välkommen att kontakta CETCO. www.cetco.com.
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