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WATERSTOP® XP jest taśmą uszczelniającą nowej generacji, która 
aktywuje się podczas kontaktu z wodą, na skutek czego pęcznieje  
i stanowi trwałą barierę przeciwwodną na połączeniach elementów 
betonowanych w konstrukcjach żelbetowych oraz w miejscach przejść 
elementów instalacji. 
Dzięki zastosowaniu opatentowanej technologii  XP, WATERSTOP® XP 
okazał się skuteczny w szerokim zakresie środowisk zanieczyszczo-
nych, między innymi w warunkach wysokiego zasolenia.

WATERSTOP® XP ma lekką elastyczną strukturę pozwalającą na łatwe 
układanie i zapewnienie szczelności na połączeniach poziomych oraz 
pionowych betonowanych elementów. Nie wymaga stosowania spe-
cjalistycznego sprzętu co daje mu przewagę nad innymi materiałami 
uszczelniającymi np. z PVC.

AKTYWNA TAŚMA USZCZELNIAJĄCA 
WATERSTOP® XP Z TECHNOLOGIĄ XP  
DO POŁĄCZEŃ KONSTRUKCYJNYCH W BETONIE

WATERSTOP® XP

WATERSTOP® XP

QUALITY ASSURANCE
PROGRAM

ZASTOSOWANIA
Pionowe i poziome przerwy  
robocze w betonowaniu

Uszczelnienie na styku starego  
i nowego elementu żelbetowego

Możliwość układania na nierównych 
powierzchniach

Uszczelnienie przejść instalacyjnych, 
pali, elementów stalowych  
w płytach fundamentowych
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Wyjątkowa skuteczność uszczelnienia:

Gwarancja szczelności:

•  w wyniku działania wody kilkakrotnie zwiększa swoją objętość,  
co umożliwia dokładne wypełnienie pęknięć i pustek w betonie,

•  kolejne odcinki taśmy łączymy na styk zachowując ciągłość izolacji,

•  aktywne uszczelnienie przepustów rurowych,  
których nie są w stanie uszczelnić izolacje pasywne np. PVC,

•  potwierdzona skuteczność w uszczelnieniu elementów  
żelbetowych znajdujących się pod stałym lub zmiennym  
ciśnieniem hydrostatycznym.

Ochrona przed zanieczyszczeniami:

•  technologia XP jest odporna na szeroki zakres czynników,  
m.in. warunki wysokiego zasolenia i rozcieńczone rozpuszczalniki 
organiczne.

Zalety i charakterystyka montażu:

Szybka oraz łatwa instalacja:

• taśma produkowana w lekkich elastycznych zwojach,

• możliwość montażu przez jednego pracownika,

• nie wymaga stosowania specjalistycznego sprzętu.

Uniwersalność:

•  możliwość układania na kleju CETSEAL® lub montażu 
mechanicznego przy użyciu REVO-FIX® i łączników do betonu,

•  elastyczność produktu umożliwia montaż na nieregularnych 
powierzchniach oraz wokół przejść rurowych,

•   łatwe przejścia od zastosowań poziomych do pionowych co tworzy 
ciągłą izolację w najbardziej skomplikowanych konstrukcjach.
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WATERSTOP® XP wraz z membranami CETCO: COREFLEX® oraz ULTRASEAL® XP jest elemen-
tem programu zapewnienia jakości HydroShield™.
Chroń konstrukcję Twojej budowli przed wnikaniem wody dzięki najlepszemu w branży programowi zapewnienia 
jakości. Ten sprawdzony system zapewnia gwarancję stuprocentowej ochrony bez limitu kwotowego. Więcej informacji 
na stronie CETCO.com oraz u lokalnych przedstawicieli CETCO.


