
CEMflex VB – tērauda hidroizolējoša loksne BPA /logo/

Izdots General Building Code testa sertifikāts (abP)

CEMflex VB – tērauda hidroizolējoša loksne
CEMflex VB elementi ir abpusēji pārklāti ar īpašu slāni.
Īpašā slāņa salīmējums ar betonu novērš ūdens noplūdi betona konstrukciju šuvju vietās.
Kaut gan speciālajām cinkotajām tērauda loksnēm ir teicama saķere ar betonu, ir novērojamas
dažas ķīmiskas reakcijas, kā neliela izplešanās, kristalizācija, betona plaisu pašdziedināšanās, un
betona plaisu dabiska sakušana / kristalizācija (dabiska kaļķakmens veidošanās).
Ir nepieciešams tikai 3 cm betona slānis no abām pusēm, lai aizblīvētu auksto šuvi līdz 5 bāriem (50
m ūdens spiedienam).
Elementi ir 2,000 mm gari, 150 mm augsti un apmēram 1,25 mm biezi. Speciālais pārklājums nav
lipīgs un tāpēc nav nepieciešama aizsargājoša folija, ko jānoņem, pirms sākas būvniecības darbi.

/fotoattēls/

Virsmas, kurām pielieto CEMflex VB
CEMflex VB var izmantot visām konstrukciju šuvju vietām, horizontāli un vertikāli,  ūdens
spiedienam maksimāli sasniedzot 80 metrus (8 bāri).
Virsmas, kurām pielieto:

 visu betona konstrukciju salaidumu vietu horizontāla + vertikāla blīvēšana!
 Hidroizolētas aukstās šuves pamatos, pagrabos, civilajā būvniecībā , kā arī tuneļu būvniecībā,

pazemes konstrukcijās un īpaša nolūka risinājumos.

CEMflex VB produkta raksturojums
Cinkota tērauda metāla loksne (platums = 0,75 mm / garums = 2,000 mm / augstums = 150 mm), ar
0,5 mm biezu speciālu pārklājumu no abām pusēm, kas ķīmiski piestiprinās pie betona un
permanenti aizpilda šuvi, kuru jānoblīvē.
CEMflex VB ir aktīva, tērauda hidroizolējoša loksne!
Blīvēšanas funkcijas pamatā ir aktīvs kristalizācijas process, kā arī blīves izraisīts betona dabiskās
aglomerācijas process.

CEMflex VB raksturojums
Teicamo hidroizolācijas īpašību pamatā ir priekšzīmīgā  savienojumu uzvedība attiecībā uz betonu.
CEMflex VB piedalās auksto šuvju, kā arī plaisu dabiskajā aglometrācijā / kristalizācijā.

CEMflex VB instalēšana
Apbusējā pārklājuma CEMflex VB jāuzinstalē armatūras augšpusē.
CEMflex VB jānofiksē, izmantojot speciālu omega tērauda lokšņu turētāju.
Pārsedzei jābūt vismaz 5 cm.

Piegādes / Uzglabāšanas veids



Viens elements ir 2,000 mm garš, 150 mm augsts un 1,25 mm biezs. Piegādā koka kastēs pa 50
gabaliem = 100 m.
CEMflex VB var uzglabāt sausos un vēsos apstākļos.

/zīmējums/

Instalēšanas piemērs
 Labirinta blīvējums
 Kristalizācijas blīvējums
 Aktīva dalība dabiskajā aglomerācijā / kristalizācijā, kā arī kaļķakmens veidošanās procesā
 Ārkārtīgi unikāls savienojums, kad tiek iestiprināts betonā
 General Building Code Testa sertifikāts (abP)

CEMflex tērauda hidroizolējoša loksne

CEMflex Ω – turētājs



CEMflex VB

CEMflex VB tērauda loksnes reakciju nodrošina dažādie komponenti, kas iekapsulēti patentētajā
pārklājumā kombinācijā ar komponentiem (tiešā saskarē ar betonu), kas atrodas apņemošajā
betonā.
Kaut gan speciālajām cinkotajām tērauda loksnēm ir teicams savienojums ar betonu, ir novērojamas
dažas citas ķīmiskas reakcijas, kā neliela izplešanās, kristalizācija, betona plaisu pašdziedināšanās,
un betona šuvju, kā arī plaisu, dabiska aglomerācija / kristalizācija (dabiska kaļķakmens
veidošanās).
Lai automātiski sāktos ķīmiska reakcija, speciālā pārklājuma komponentiem ir nepieciešams ūdens
vai šķidrums uz ūdens bāzes; šis dabiskais kristalizācijas process ir aktīvs pašdziedināšanās process!
CEMflex Vb is „aktīva”, ar ūdeni reaģējoša tērauda hidroizolējoša loksne!

Šis aktīvais, pašatjaunojošais process sākas ar saskari ar ūdeni. Šī blīvēšanas procesa funkcionalitāte
tiek nodrošināta pat gadu desmitiem pēc instalēšanas.
Izmantojot CEMflex VB, vienmēr notiks automātiska (aktīva) ūdens droša reakcija / process. Betona
plaisu kristalizācija, pašdziedināšanās ieies dziļāk un dziļāk betona struktūrā.

CEMflex VB tērauda loksnes hidroizolējošā reakcija tika testēta neatkarīgā/sabiedriskā Universitātes
institūcijā, ko apliecina abp (General Building Code Testa sertifikāts / novērtējums).

/Attēls/
Jau parādās CEMflex VB baltā kristalizācija.

/Attēls/
CEMflex VB pārsedzes vietā

← spaile
CEMflex VB →
← aglomerācija
kristalizācija →↥ darba šuve
CEMflex VB pārsedzes vieta (nepieciešami tikai 5 cm) reaģēs un automātiski noblīvēsies līdz ar
ūdens iekļūšanu!
Aktīvais hidroizolācijas  process ir noticis tikai dažu stundu laikā un rezultātā ūdens nav nekādu
iespēju iespiesties!

/attēli/
Pārklājuma slāņa daļina



↥ ↗ Pārklājuma slāņa daļiņa, kas reaģējusi ar ūdeni vai šķidrumu
Kristalizācija! Aktīvs pašdziedināšanas process

CEMflex VB is „aktīva”, hidroizolējoša tērauda loksne un testēta pie ūdens spiediena līdz 8
bāriem !



CEMflex VB kristalizācija, kas redzama zem mikroskopa
/attēls/ Uz kalcija hidroksi bāzētas kristāliskas šķiedras

/attēls/ Uz kalcija hidroksi bāzētas kristāliskas adatas

/attēls/
min. 3 cm

Sākums: CEMflex VB ir ļoti labs savienojums ar apņemošo betonu

/sekojošs attēls/
Ūdens tiks apturēts aukstajā šuvē!

/sekojošs attēls/
Kristalizācijas procesa sākums

/sekojošs attēls/
Aglomerācijas sākšanās betona struktūrā, kaļķakmens dabiska veidošanās

Šis unikālais kristalizācijas un  blīvēšanas process tika testēts pie ūdens spiediena līdz 5 bāriem
Štutgartes universitātē / Vācijā un līdz 8 bāriem Vatenfallā / Zviedrijā.

CEMflex VB attēli

/attēls/
CEMflex VB tērauda hidroizolējoša loksne (ar CEMflex Ω – turētāju)
CEMflex VB is speciāli pārklāts ar kristālisku maisījumu no abām pusēm. CEMflex VB var nofiksēt ar
īpašu omega tērauda savilcēju. Pārsedzei nepieciešami vismaz 5 cm.
Nav vajadzības salīmēt pārsedzi.
CEMflex VB virsma nav lipīga un tāpēc  to viegli iestrādāt.
Nav plastmasas folijas (aizsargsloksnes), kuru vajadzētu noņemt pirms betonēšanas.

/attēls/
CEMflex var viegli saliekt uz sāniem 90 grādu rādiusā un vairāk!

/attēls/
CEMflex VB var arī iespiest svaigā betonā. Vienīgi pārsedzes vietas ir jānofiksē, izmantojot CEMflex
klipsi. Pārsedzei jābūt vismaz 5 cm; nav nepieciešama pārsedzes salīmēšana!

/attēls/



CEMflex VB ir atbilstoši iezemēts svaigā betonā / pirmajā betona sekcijā (nepieciešami minimāli 3
cm betona slāņa).
/attēls/
CEMflex VB tērauda hidroizolējoša loksne ir unikāla tehnoloģija, kas radīta Vācijā.


