
DANE TECHNICZNE

WAŻNE: Informacje zawarte w niniejszym dokumencie zastępują wszystkie poprzednie drukowane wersje i są uważane za poprawne  
i wiarygodne. Aby uzyskać najbardziej aktualne informacje należy skontaktować się z działem handlowym firmy CETCO.  
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REVO-FIX
PROFILOWANA METALOWA SIATKA MONTAŻOWA

OPIS
REVO-FIX to profilowana siatka metalowa 
zaprojektowana do mechanicznego moco-
wania produktów WATERSTOP-RX i WATER-
STOP-XP do powierzchni betonowych. Siatkę 
REVO-FIX można używać jako alternatywne 
rozwiązanie dla kleju CETSEAL za pomocą, 
którego mocujemy WATERSTOP-RX i WATER-
STOP-XP.

MONTAŻ
Na przygotowanej powierzchni betonowej 
ułożyć taśmę WATERSTOP-RX lub WATER-
STOP-XP z zachowaniem minimalnej otuliny, 
następnie zdejmujemy papier zabezpiecza-
jący. Siatkę REVO-FIX nakładamy na taśmę 
a kolejne jej elementy układamy z zakładem 
max. 25mm. Mocujemy do podłoża za pomo-
cą gwoździ w rozstawie co 300 mm. 

W przypadku nieregularnych powierzchni, 
aby zapewnić bezpośredni kontakt z pod-
łożem na całej długości montażu, taśmy  
WATERSTOP-RX lub WATERSTOP-XP układa-
my przy użyciu produktu AKWASEALL. Mo-

cowanie siatki REVO-FIX może wymagać do-
datkowych gwoździ w celu dopasowania do 
nierównego podłoża.

Kolejne łączone odcinki siatki REVO-FIX po-
winny do siebie ściśle przylegać i zachowy-
wać ciągłość na całej długości. Nie należy 
rozciągać taśmy WATERSTOP-RX lub WATER-
STOP-XP w celu dopasowania ich do siatki 
montażowej.

Podczas montażu produktu REVO-FIX należy 
nosić rękawice ochronne.

OGRANICZENIA
Produkt REVO-FIX nie jest przeznaczony do 
mocowania produktu WATERSTOP-RX lub 
WATERSTOP-XP do stalowych powierzchni 
wokół przepustów rurowych. W celu uzy-
skania dalszych informacji należy zapo-
znać się z kartami technicznymi produktów  
WATERSTOP-RX lub WATERSTOP-XP. Produkt 
REVO-FIX przeznaczony jest wyłącznie do 
mocowania produktów WATERSTOP-RX lub 
WATERSTOP-XP do powierzchni betonowych.

PAKOWANIE
Produkt REVO-FIX dostępny jest w dwóch roz-
miarach:

Produkt REVO-FIX 101 przeznaczony do 
mocowania produktu WATERSTOP-RX 101;  
25 mm x 1,0 m (opakowanie zawiera 30 pa-
sków o długości 1,0 m oraz łączniki do moco-
wania REVO-FIX).

Produkt REVO-FIX 103 przeznaczony do 
mocowania produktów WATERSTOP-RX 103 
i WATERSTOP-XP; 15 mm x 1,0 m (opakowa-
nie zawiera 48 pasków o długości 1,0 m oraz 
łączniki do mocowania REVO-FIX).
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