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UAL SEAL® znamená dvojité tesnenie (dve vrstvy). Ochranná a súãasne nosná vrstva je vytvorená vysokopevnostnou polyetylénovou fóliou
HDPE, na ktorú je laminovaná vrstva
sodného bentonitu. Pri po‰kodení
ochrannej vrstvy a preniknutí vody
zaãne sodn˘ bentonit reagovaÈ (nabobtnávaÈ), ãím vyplní priestor v mieste preniku a pod vplyvom vzniknutého
tlaku toto kritické miesto utesní.
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Prednosti
Od klasick˘ch vodotesn˘ch izolácií
sa DUAL SEAL® odli‰uje prednosÈami,
ako je napríklad samoopravnosÈ (behom krátkej doby dokáÏe celú po‰kodenú plochu pokryÈ expandovan˘m
sodn˘m bentonitom a vytvoriÈ 100 %
vodotesn˘ uzáver). ZabraÀuje prenikaniu vody medzi membránu a betónov˘ povrch, je odoln˘ voãi hydrostatickému tlaku 46 m a voãi preráÏaniu.
Vyznaãuje sa aj odolnosÈou voãi mikroorganizmom (baktérie, huby, plesne,
kvasinky), na druhej strane je v‰ak netoxick˘ a ‰etrn˘ voãi Ïivotnému prostrediu. Navy‰e je odoln˘ proti blúdiv˘m prúdom a radónu. R˘chlo a ºahko
sa in‰taluje na ãerstv˘ betón, nevyÏaduje základn˘ náter (penetráciu)
a zvarovanie teplom. Oãakávaná ÏivotnosÈ je vy‰e 100 rokov.
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DUAL SEAL

dvojit˘ systém hydroizolácie
podzemn˘ch stavebn˘ch kon‰trukcií
Hydroizolaãn˘ systém DUAL SEAL® americkej spoloãnosti TREMCO
INCORPORATED vyuÏíva vlastnosti materiálu vulkanického pôvodu –
prírodného sodného bentonitu. V˘robky tohto materiálu sa pouÏívajú na
celom svete na zabránenie prenikania vody do podzemn˘ch priestorov
v‰etk˘ch typov budov a stavebn˘ch kon‰trukcií.

Fungovanie systému
Základ hydroizolaãného systému
DUAL SEAL® tvorí hydroizolaãná membrána DUAL SEAL a hydroizolaãná upchávka SUPERSTOP.
Hydroizolaãná membrána DUAL
SEAL spojuje pevnosÈ a chemickú odolnosÈ polyetylénu s vysokou hustotou
(HDPE) a jeho odolnosÈ voãi prerazeniu
s roz‰íren˘mi samotesniacimi vlastnosÈami prírodnej sodnej bentonitovej
hlinky. Tieto dva materiály hrajú veºmi
dôleÏitú úlohu pri v˘robe vodotesného
v˘robku odolného voãi ultrafialovému
Ïiareniu. To v˘borne izoluje proti vode
na ktorejkoºvek ploche, ktorá s ním príde do kontaktu. HDPE a sodn˘ bentonit
sú spolu laminované tak, Ïe vytvárajú
tuhú membránu, ktorá sa ºahko in‰taluje a typicky aplikuje na steny pod
úroveÀ terénu, v˘kopy a zakrytia tunelov, dosky pod stavby a podzemné komunikácie. Táto membrána je urãená
pre plo‰né izolácie zvisl˘ch a vodorovn˘ch kon‰trukcií.
Hydroizolaãná upchávka SUPERSTOP vyluãuje potrebu pouÏiÈ také
kon‰trukcie, ktoré vytvárajú spoje, ‰vy
a dráÏky. Pre izoláciu studen˘ch spojov
u betónov˘ch stien spodn˘ch stavieb,
tunelov, rovnako pre podzemné klen-
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by, kanalizaãné in‰talácie alebo systémy z prefabrikovan˘ch prvkov a pod.
je vhodn˘ do hranolu tvarovan˘ pás
z laminovaného expandovaného bentonitu. Tento tvarovan˘ pás v podobe
upchávky SUPERSTOP sa rozÈahuje
tak, Ïe vytvára tlakové utesnenie
v spoji v betóne a neposúva sa. Bentonitov˘ íl pozostáva z tesne nahromaden˘ch iontovo mikroskopicky nabit˘ch do‰tiãiek. Medzi t˘mito do‰tiãkami sú rozdelené kladné a záporné náboje. Molekuly vody sú priÈahované
interakciou s pozitívnymi a negatívnymi nábojmi v tejto jedineãnej ílovitej
‰truktúre. Keì sa voda dostane do styku so SUPERSTOPom, jej molekuly si
razia cestu medzi do‰tiãkami bentonitu, do‰tiãky sa oddeºujú a bobtnajú.
Hydratované do‰tiãky bentonitu vytvárajú takmer nepreniknuteºn˘ labyrint,
ktor˘ predstavuje tesnenie proti ìal‰iemu pohybu kvapaliny. Tak sa vytvára hydrostatick˘ tlak proti bentonitu,
zastavené do‰tiãky sa pevne zhlukujú
a pôsobia ako guºov˘ ventil.
Vy‰‰í tlak vedie k väã‰iemu utesneniu. SUPERSTOP bol vyskú‰an˘ pri
pôsobení vodného stæpca 30 m bez
známok poru‰enia.

Hydroizolácie DUAL SEAL® sa in‰talujú na kon‰trukcie granulovanou bentonitovou stranou na podklad a ãiernou HDPE stranou ãelom k in‰talujúcemu. V prípade in‰talácie na rôzne
systémy paÏenia pred vykonaním betonáÏe kon‰trukcií sa DUAL SEAL® in‰taluje granulovanou bentonitovou stranou ãelom k in‰talujúcemu a ãiernou
HDPE stranou priamo na paÏenie.
MôÏe byÈ in‰talovan˘ so zvislo i vodorovne smerujúcimi spojmi alebo v kombinácii s rovnak˘m vyhotovením. Po
prelepení spojov sa vyÏaduje ìal‰ie
ochranné krytie

Tento pás sa in‰taluje na prenikajúci
prvok v mieste, kde opú‰Èa kon‰trukciu
tak, aby hrana pásu nepresahovala
vnútornú stranu kon‰trukcie. Miesto
prieniku je e‰te vybavené vrstvou granulovaného sodného bentonitu alebo
vrstvou bentonitového tmelu. Nasleduje in‰talácia plo‰nej izolácie a nakoniec
sa kritické miesto zabezpeãí prírubou,
pripravenou na mieru z membrány
DUAL SEAL.
DUAL SEAL Term Bar – ukonãovacia
li‰ta sa pouÏíva pri izolácii zvisl˘ch
kon‰trukcií na ukonãenie vrchnej hrany
plo‰nej izolácie.

Doplnkové v˘robky

MoÏnosti pouÏitia

DUAL SEAL GRANULAR – granulovan˘ sodn˘ bentonit a DUAL SEAL Mastic
– betonitov˘ samoexpandujúci tmel sú
doplnkové v˘robky, ktoré sa pouÏívajú
na vytvorenie plynulého prechodu
v zvisl˘ch a vodorovn˘ch kon‰trukciách
(fabiony) pred in‰taláciou membrány
DUAL SEAL a ktoré tesniace vlastnosti
celého systému umocÀujú.
DUAL SEAL Stick n Dry - bentonitov˘
pás sa jednoduch˘m spôsobom pouÏíva v prípadoch izolácie prienikov zvisl˘mi a vodorovn˘mi kon‰trukciami.

Systém DUAL SEAL® je moÏné pouÏívaÈ ako celok na kompletné izolácie
stavieb, na vyrie‰enie ìal‰ích problémov v urãit˘ch kon‰trukciách alebo
pouÏiÈ jednotlivé v˘robky samostatne.
Na celom svete bolo nain‰talovan˘ch
vy‰e 10 miliónov m2. Odborníci a uÏívatelia na celom svete chvália systém
DUAL SEAL® pre jeho jednoduchosÈ,
ºahké pouÏitie a mimoriadne spoºahlivú vodotesnosÈ.
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