
Primul sistem top-down din România hidroizolat cu membrana Voltex
Proiectul Green Gate reprezintã o premierã naþionalã fiind prima lucrare în

sistem „top-down“ cu hidroizolaþie de tip cuvã complet etanºã, care se va realiza cu
membranã bentoniticã Voltex.

Soluþia a fost adoptatã pe baza experienþei acumulate în peste 40 ani, atât la
nivel european cât ºi mondial, de cãtre producãtorul CETCO, sistemul Voltex fiind
una dintre puþinele soluþii adecvate pentru acest tip de lucrãri, mai ales în
condiþii dificile ºi pe timp de iarnã ca în cazul de faþã.

Referindu-ne concret la acest proiect, provocarea majorã a fost intercalarea mem-
branei Voltex între planºee ºi pereþii mulaþi ºi adoptarea unei soluþii tehnice de
etanºare a celor peste 7.000 de ancore perimetrale care penetreazã membrana
hidroizolantã.

Tehnologia de aplicare, detaliile de execuþie, asistenþã tehnicã ºi membrana Voltex
împreunã cu accesoriile aferente sunt furnizate de IRIDEX GROUP PLASTIC,
reprezentant oficial al firmei CETCO, suprafaþa totalã a hidroizolaþiei Voltex fiind de
aprox. 10.000 m2.

Aspecte generale
Green Gate este o clãdire de birouri cu 4 niveluri de subsol, 10 etaje ºi un etaj

tehnic, fiind amplasatã pe un teren intravilan din Bucureºti. Adâncimea totalã subte-
ranã a clãdirii este de 14,0 m, inclusiv radierul iar stratul acvifer are cota de -10,0 m,
cu fluctuaþii de ±1,5 m în funcþie de nivelul precipitaþiilor ºi de posibilele exfiltraþii din
reþelele edilitare din zonã.

Soluþia constructivã este fundarea pe radier general pilotat ºi realizarea infra-
structurii în sistem incintã etanºã din pereþi mulaþi ºi planºee de subsol, care se vor
executa prin procedeul „top-down“ (de sus în jos) pe mãsura excavãrii pãmântului
din interiorul incintei.

Într-o primã fazã, planºeele de subsol se reazemã pe contur prin intermediul unor
ancore chimice, turnarea lor urmând a fi fãcutã succesiv. În final planºeele se vor
rezema perimetral pe pereþii de subsol ce dubleazã pereþii mulaþi.

Aplicarea hidroizolaþiei Voltex la intersecþiile dintre planºee ºi pereþii mulaþi
La fiecare etapã a procedeului, dupã efectuarea sãpãturii, se niveleazã solul,

turnând apoi un strat de cca. 10 cm de beton de egalizare finisat prin elicopterizare.
Înainte de armarea ºi de turnarea efectivã a planºeului, se aplicã o folie din poli-
etilenã pentru a permite desprinderea uºoarã a betonului de egalizare la momentul
sãpãrii nivelului subteran imediat inferior. Betonul de egalizare se toarnã astfel încât
sã rãmânã un ºanþ perimetral de cca. 30 cm x 30 cm, care permite asigurarea sur-
plusului necesar pentru suprapunerea membranei Voltex în plan vertical, inclusiv la
nivelul inferior ce urmeazã a fi realizat.

Pe conturul peretelui mulat se aplicã o fâºie de membranã Voltex cu lãþimea de
1,1 m, suprapusã la capete câte 10 cm ºi fixatã mecanic prin cuie de beton ºi rozete
din PVC aplicate cu pistolul cu gaz. Apoi, în jurul fiecãrei ancore se aplicã un strat
subþire de mastic. Pentru siguranþã, dupã aplicarea masticului, se pun bucãþi mici de
membranã Voltex fixate mecanic ºi decupate corespunzãtor pe conturul fiecãrei
bare ancorate chimic.

Etanºarea rosturilor tehnologice
Toate rosturile de turnare verticale ºi orizontale (rosturi între dale de radier, ros-

turile aflate la intersecþia radier - perete interior, planºee - perete interior, rosturi ver-
ticale la pereþii interiori) se etanºeazã cu cordonul bentonitic expandabil Waterstop
RX101, inclusiv în zona golurilor prevãzute pentru betonarea pereþilor perimetrali ce
dubleazã pereþii mulaþi.

Waterstop RX înlocuieºte sistemul tradiþional apa-stop realizat cu benzi din PVC
având o serie de avantaje faþã de acestea:

• Asigurã o etanºare activã deoarece expandeazã în contact cu apa (faþã de
benzile PVC care sunt neutre la acþiunea apei);

• Se aplicã rapid ºi uºor;
• Se pozeazã la mijlocul secþiunii elementelor aflate în contact, apoi se fixeazã meca-

nic cu cuie de beton prin intermediul unor profile speciale uºoare tip plasã (Revofix);
• Eliminã erorile de aplicare (posibile în cazul benzilor PVC);
• Nu necesitã sudurã ci doar se preseazã uºor în zonele de intersecþie;
• Nu necesitã profile speciale pentru colþuri ºi intersecþii;
• Se autoinjecteazã în fisuri ºi segregãri.

Membrana bentoniticã Voltex este
extrem de versatilã, fiind aplicabilã pe
configuraþii complicate ºi în condiþii
foarte dificile, inclusiv pe timp nefavora-
bil de iarnã, ploaie, temperaturi extreme,
noroi, având o rezistenþã excelentã la
traficul de pe ºantier.

Sistemul Voltex este preferat cu
preponderenþã la soluþiile constructive
la limita de proprietate în sistem incintã
etanºã din pereþi mulaþi, piloþi, palplanºe,
sisteme top-down, sprijiniri berlineze sau
alte tipuri de sprijiniri.

Voltex se aplicã uºor, se adapteazã
cu uºurinþã tuturor configuraþiilor, se
autosudeazã prin hidratarea naturalã a
bentonitei ºi are capacitatea de a se
autorepara în cazul deteriorãrilor acci-
dentale sau al perforãrilor.



Impermeabilizarea radierului
Soluþia tehnicã a fost similarã cu cea adoptatã în cadrul altor lucrãri de hidroizolaþie cu membranã bentoniticã Voltex dintre

care amintim parcarea subteranã de la Universitate ºi Floreasca Park Offices din Bucureºti, douã proiecte de amploare derulate
în anul 2012.

Peste ºapa de egalizare se vor instala role mari de 5 m x 20 m de membranã Voltex pentru a spori viteza de execuþie ºi pen-
tru a reduce numãrul de suprapuneri. Perimetral se asigurã un surplus vertical de membranã care va depãºi min. 30 cm cota
radierului, prevãzut pentru suprapunerea cu membrana din plan vertical.

Toate suprapunerile sunt de 10 cm atât pe lungime cât ºi pe lãþime.
Eventualele completãri se realizeazã cu membranã Voltex de dimensiuni mici sau cu bucãþi de membranã din rolele mari de

Voltex decupate corespunzãtor.
Pentru capetele de piloþi ºi penetraþii se vor utiliza detaliile specifice puse la dispoziþie de CETCO ºi IRIDEX GROUP PLASTIC.

Impermeabilizarea pereþilor infrastructurii
Membrana Voltex se instaleazã pe întreaga suprafaþã interioarã a pereþilor mulaþi

anterior armãrii, cofrãrii ºi betonãrii pereþilor perimetrali. Pentru a putea funcþiona
corect, Voltex trebuie închisã între 2 suprafeþe dure, motiv pentru care suprafaþa
peretelui mulat trebuie nivelatã în mod acceptabil asigurând astfel o mulare corectã
pe suport, fãrã goluri sau discontinuitãþi exagerate. Dupã suprapunerea cu surplusul
de Voltex prevãzut la intersecþiile dintre planºee ºi de la hidroizolaþia Voltex sub
radier, aºa cum s-a descris mai sus, se realizeazã un sistem cuvã, perfect etanº.

Alte proiecte realizate cu Voltex
• Parcare subteranã Universitate, Bucureºti - 5.000 m2

• Floreasca Park Offices, Bucureºti (în faza de finalizare) - 14.000 m2

• Metrou SA, puþuri lift Izvor, Iancului, Grozãveºti etc. - 4.000 m2

• Bazin olimpic, Braºov - 4.000 m2

• Fundaþii parcuri eoliene, jud. Constanþa - 4.500 m2

• Policlinicã privatã, Bucureºti - 6.000 m2

• Policlinicã privatã, Braºov - 6.000 m2

Despre CETCO
CETCO, membrã a corporaþiei americane AMCOL International înfiinþatã în anul 1927, este o companie de talie mondialã în

domeniul hidroizolaþiilor pe bazã de bentonitã. AMCOL activeazã în 25 de state având un volum de vânzãri nete în anul 2010 de
825,5 milioane dolari. AMCOL deþine 4 mari cariere de bentonitã ºi facilitãþi de producþie în toate continentele dintre care 3 sunt
localizate în Europa. CETCO este reprezentatã în Europa prin birouri în Anglia, Spania, Germania, Polonia ºi distribuitori în
restul þãrilor.




