ActiTex C
Apraksts:
ActiTex C ir bentonitmalu hidroizolacijas materials, kas sastav no diviem geotekstiliem
starp kuriem ar
specialas šušanas metodi iekapsulets Natrija bentonits un PE membrana (sk.1.zim). Tiek
izmantots ka
hidroizolacija noslegtas monolita dzelzbetona konstrukcijas.

Starp geotekstiliem iekapsuletais Natrija bentonits izplešoties ierobežota telpa veido udens
necaurlaidigu
membranu. Ar specialas šušanas metodes palidzibu Natrija bentonits tiek pasargats no
nekontroletas
parvietošanas. Savukart geotekstili un PE membrana nodrošina Natrija bentonita aizsardzibu
pret nelabveligu
laika apstaklu ietekmi un mehaniskiem bojajumiem.

Fizikalas ipašibas:
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Iepakojums:
Mazie rulli: 1,15m X 5m vai 5,75 m2;
Uz paletes 35 rulli vai 201,25 m2;
Videjie rulli: 2,5m X10m vai 25m2;
Iepakojuma cetri rulli vai 100 m2;
Lielie rulli: 5mX40m vai 200 m2;
Iepakojuma viens rullis.
Visi rulli ( paletes) iepakoti aizsargpleve aizsardzibai no nelabveligu laika apstaklu ietekmes.

Pielietojums:
ActiTex C izstradats pielietojumam noslegtas monolita dzelzbetona konstrukcijas, kas
paklautas pastavigai
vai nepastavigai hidrostatiska spiediena ietekmei. Monolita dzelzbetona konstrukcijas
minimalajam
biezumam ir jabut: horizontalajas konstrukcijas vismaz 75mm, vertikalajas konstrukcijas
150mm.
ActiTex C ir izmantojams ka hidroizolacija: pagrabu, tunelu, pazemes autostavvietu,
dažada veida
pazemes rezervuaru konstrukcijas. Ta ka materiala izejvielas ir ekologiska tipa, ActiTex C ka
hidroizolaciju
drikst izmantot dzerama udens, dzelzbetona kanalu un pazemes aku konstrukcijas.

ActiTex C ieklašana uz horizontalam virsmam:
Pirms ActiTex C ieklašanas virsma ir attiecigi jasagatavo. Japabeidz visi nepieciešamie
grunts
sagatavošanas, rakšanas vai konstrukcijas palu iestrades darbi.
ActiTex C var klat uz noblietetas zemes, škembu, grants vai smilts virsmam. Ka ari uz ar
betonu
parklatam virsmam. Zemes, škembu, grants vai smilts virsmam ir jabut noblivetam lidz
virsmas blivums
sasniedz vismaz 85% pec Modificeta Proktora blivuma.
ActiTex C tiek uzklats uz sagatavotas virsmas ar tumši peleko (austo) geotekstila pusi uz
augšu
(sk.2.zim.) . Hidroizolacijas savienojumu vietas ir javeido ar sanu parklajumu vismaz 100120mm, bet galos
ar 300mm parklajumu.
2.Zīm.
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Visos pamatu plātņu un sienu konstruktīvajos savienojumos jāuzstāda bentonitmālu šuvju blīvētāju
ActiStop
Dzelzbetona pamatu plātņu konstrukcijās ar pāļiem, ActiTex C jānovieto tā, lai tas maksimāli cieši
piegultos pāļu galvām vai blīvi pārklātu pāļu galvu. Pāļu galvas un savienojuma vietas jānoblīvē ar
bentonitmālu pastu vai bentonitmālu mastiku ActiSeal. Ja ActiTex C netiek klāts virs paļu galvām,
pāļu galvu ūdens necaurlaidības nodrošināšanai jāapstrādā ar cementa bāzes penetrējoša tipa
hidroizolāciju.
Cauruļvadu izejās uz pamatu konstrukcijas horizontālās plāksnes ActiTex C jāieklāj
tā, lai piegrieztās hidroizolācijas malas cieši piekļautos cauruļvadam. ActiTex C hidroizolācijas un
cauruļvadu izejas savienojuma vietās uz AciTex C jāuzklāj bentonitmālu pasta vai bentonitmālu
mastika. Kā arī pirms dzelzbetona plāksnes betonēšanas apkārt cauruļvadiem jāpiestiprina darba šuvju
blīvētāju ActiStop ( min.75 mm no dzelzbetona konstrukcijas virsmas).

ActiTex C ieklāšana uz vertikālām virsmām:
Dzelzbetona konstrukcijas vertikālajai virsmai ir jābūt kvalitatīvi sagatavotai; bez tukšumiem,
spraugām (dēļu rievsienā) un dažādiem izvirzījumiem. Virsmā esošie iedobumi jāaizpilda ar
bentonitmālu pastu, kas sastāv no ūdens un bentonītmāliem vai rūpnieciski ražotu bentonitlmālu
mastiku-ActiSeal .
Pirms ActiTex C uzklāšanas ir jānovērš 900 leņķi starp pamata plāksni un vertikālo
konstrukciju, aizpildot to ar bentonitmālu pastu vai ar cementa javu (sk. 3zīm.).

Uzsakot materiala uzklašanu uz vertikalas virsmas, nodrošiniet bentonitmalu hidroizolacijas
ActiTex C
paklaja 300mm parklajumu no horizontalas uz vertikalo virsmu. Uzklašanu turpiniet talak
veidojot 100-120
mm parklajumu savienojumu vietas zigzagveida ar attalumu no iepriekšeja rulla nosleguma
300mm.
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Pie vertikalajam konstrukcijam ActiTex C bentonitmalu paklajs tiek stiprinats ar dibelu,
skruvju vai
skavu palidzibu (10-15 dibeli, skruves vai skavas uz m
2

).
Konstrukciju sturi un iegriezumi materiala ActiTex C ir janoblive ar bentonitmalu pastu vai
bentonitmalu
mastiku.
Darba procesa uz ActiTex C virsmas izveidojušos bojajumus, griezumus, plisumus vai citus
bojajumus ir
jaizverte un pec nepieciešamibas javeic sabojata materiala labošana uz bojatas vietas uzklajot
ielapu no
ActiTex. To atbilstoši nostiprinot izmantot bentonitmalu pastu, kas sastav no udens un
bentonitmaliem vai
rupnieciski ražotu bentonitlmalu mastiku-ActiSeal.
Bentonitmalu hidroizolacijas ActiTex C kvalitati neietekme laika apstaklu maina (lietus,
saule, vejš, sals),
sasalšanas atkušanas ciklu un samirkšanas izžušanas daudzums.
Bentonitmalu hidroizolacija ActiTex C neiestradata, neapklata, izklata veida stavoša udeni
var atrasties lidz
3 nedelam.

ActiTex C uzglabašana:
ActiTex C buvlaukuma tiek glabats uz paletem vai lidzigi sagatavotam konstrukcijam.
Uzglabašanas laika
nav ieteicams ActiTex C atstat glabaties zem klajas debess. To ir ieteicams parklat ar
papildus aizsargplevi,
brezentu.
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