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HIDROIZOLAREA FUNDAÞIILOR PENTRU INSTALAÞII EOLIENE
CU MEMBRANA BENTONITICÃ VOLTEX

Sistemul Voltex, larg utilizat cu succes în întreaga lume, a fost mai puþin cunoscut în România pânã acum 4 ani
când a fost lansat pe piaþã de compania Iridex Group Plastic. Beneficiile deosebite ale Sistemului Voltex au fost
fãcute cunoscute specialiºtilor ºi profesioniºtilor cu experienþã din domeniul construcþiilor prin prezenþa constantã la
târgurile de profil cu largã audienþã, organizarea unor seminarii de amploare, susþinute de oficiali ai firmei producã-
toare CETCO ºi de specialiºti din cadrul Iridex Group Plastic. Acest sistem remarcabil de hidroizolaþii cu membranã
Voltex a devenit, în scurt timp, cunoscut ºi apreciat datoritã calitãþii, uºurinþei ºi rapiditãþii de aplicare, necesarului
redus de echipamente ºi resurse umane, concomitent cu reducerea costurilor ºi a duratei de execuþie. 

Domeniile de aplicare tipice ale sistemului VOLTEX sunt hidroizolaþiile verticale ºi orizontale la elementele struc-
turale ale fundaþiilor supuse continuu sau intermitent la presiunea hidrostaticã. Aplicaþiile tipice includ pereþi cortinã,
plafoane acoperite cu pãmânt, radiere, tuneluri ºi zone aflate la limita de proprietate. Aplicaþiile la limita de propri-
etate ºi în sisteme „top-down“ includ piloþi secanþi sau izolaþi, pereþi mulaþi, planplanºe metalice, pereþi torcretaþi,
pereþi de sprijin pentru stabilizarea solului. Pentru ape subterane contaminate sau sãrate se utilizeazã Voltex CR cu
bentonitã de sodiu rezistentã la ape contaminate. Voltex CR rezistã la niveluri ridicate de contaminanþi cum ar fi
nitraþi, fosfaþi, cloruri, sulfaþi, hidroxid de calciu ºi solvenþi organici.

Sistemul Voltex nu are nevoie de amorse, adezivi, flacãrã, aer cald sau zidãrie de protecþie. La hidroizolaþiile
subradier se poate elimina ºapa de egalizare doar printr-o compactare corespunzãtoare a terenului de fundare la un
minim de 85% Proctor modificat. Se eliminã, de asemenea, ºi necesitatea unei ºape de protecþie. 

Membranele Voltex se desfãºoarã pur ºi simplu pe suport, se suprapun 10 cm ºi se fixeazã mecanic prin cuie ºi
ºaibe sau prin capsare, din 30 în 30 cm, ºi suportã fãrã probleme solicitãrile inerente în condiþii de ºantier.
Membranele Voltex se autosudeazã prin simpla hidratare naturalã formând o hidroizolaþie continuã ºi se autoreparã
în cazul deteriorãrilor accidentale. Lucrãrile pregãtitoare sunt minime, productivitatea este extrem de ridicatã iar
membrana se adapteazã cu uºurinþã tuturor configuraþiilor, fiind idealã pentru aplicaþii la limitele de proprietate: piloþi,
pereþi mulaþi, sisteme de sprijinire etc.
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Avantajele sistemului Voltex
• Se poate instala, practic, pe orice vreme ºi pe suport ud
• Se aplicã rapid ºi uºor – se pozeazã, se suprapune, se fixeazã mecanic
• Nu necesitã primeri sau adezivi
• Nu necesitã beton de egalizare
• Nu necesitã ºapã de protecþie
• Suprafeþele necesitã o pregãtire minimã
• Membrana Voltex este flexibilã ºi se muleazã uºor la detalii
• Se poate instala cu uºurinþã în sistem „top-down“, pe piloþi, palplanºe, pereþi mulaþi, pe orice tip de sprijinire

Beneficiile sistemului Voltex
• Barierã la apã, vapori, gaze
• Oferã soluþii unice de instalare la limitele de proprietate
• Se autoetanºeazã ºi se autoreparã
• Aderenþã excelentã la beton
• Blocheazã pãtrunderea apei
• Reduce costurile
• Reduce semnificativ durata de execuþie
• Membrana este rugoasã ºi rezistentã la traficul de ºantier
• Nu necesitã o calificare specialã a aplicatorilor




