
VOLTEX® -
o abordare integrată pentru impermeabilizarea fundațiilor

Sistemul VOLTEX®, proiectat și produs de compania americană CETCO - membră a grupului Minerals Technologies,
face parte din categoria materialelor performante pe bază de bentonită și se utilizează cu succes, de peste 60 de ani, în
întreaga lume într-o mare varietate de aplicații, la hidroizolarea infrastructurilor construcțiilor civile și industriale. 

Începând cu anul 2008, sistemul VOLTEX® a fost promovat pe piața românească prin compania INOVECO, reprezen-
tantul oficial al CETCO în România. VOLTEX® reprezintă ultima generație de membrane bentonitice, proiectată pe baza
unui know-how superior al chimiei bentonitei, CETCO acordând o importanță specială în domeniul R&D pentru a menține
sistemul în poziție de top. Fiecare produs CETCO are la bază o puternică echipă de specialiști cu experiență vastă, dis-
pune de un suport tehnic avansat și are capabilitatea de a asigura succesul în orice proiect de hidroizolații.

Sistemul VOLTEX® utilizează proprietatea unică de expandare a bentonitei sodice naturale, un tip de argilă de origine
vulcanică care, în contact cu apa, expandează volumic de peste 16 ori față de volumul său în stare uscată. Constrânsă
în spații limitate, bentonita se transformă într-un gel dens și impenetrabil, ce formează o barieră totală la apă, vapori și
gaze și umple neregularitățile suprafețelor de beton, etanșează străpungerile, se infiltrează în fisuri, goluri și segregări.

Membranele VOLTEX® combină proprietățile superioare ale bentonitei sodice naturale cu flexibilitatea geotextilelor de
polipropilenă și au o suprafață rugoasă, foarte rezistentă la traficul de șantier și la potențiale deteriorări. Nu au nevoie
de amorse, adezivi, flacără, aer cald sau zidărie de protecție. De asemenea, se elimină necesitatea unei șape de pro-
tecție, putându-se aplica direct pe sol compactat, fără beton de egalizare. VOLTEX® se poate instala practic pe orice
vreme, pe suprafețe rugoase și ondulate, având și avantajul de a fi unul dintre cele mai ecologice produse utilizate la
hidroizolarea structurilor subterane. În urma hidratării, suprapunerile rolelor de membrană devin corp comun prin
extrudare, iar în cazul unor deteriorări locale accidentale, membrana are capacitatea de autoregenerare.

Durabilitatea sistemului e practic nelimitată deoarece membrana este alcătuită dintr-un element natural, bentonita
de sodiu, încastrat între două straturi de geotextil întrețesute printr-o tehnologie specială, ce îi conferă capacitatea
unică de a adera mecanic la beton. Astfel, se elimină posibilitatea de migrare a apei sub membrană. Totodată îi asigură
stabi litate și îi sporește substanțial capacitatea de autoconfinare. 

Testele de permeabilitate realizate în laborator, după multiple cicluri de umed/uscat, confirmă faptul că performanța
hidraulică a membranei VOLTEX® rămâne neschimbată, iar proprietățile de regenerare/revenire ale materialului sub
acțiunea acestor cicluri vor rămâne neafectate pe termen nelimitat. Pentru a îndepărta complet orice urmă de umiditate
din bentonită este necesară expunerea la o temperatură de aprox. 240°C. De altfel, după cum se știe, bentonita aflată
în stare naturală, sau conținută în diverse alte formațiuni de rocă de mare adâncime, a fost expusă milioane de ani
la valori extreme de temperatură și umiditate.

VOLTEX® se utilizează la hidroizo-
larea verticală și orizontală a ele-
mentelor structurale supuse, continuu
sau intermitent, la presiune hidrosta -
tică, fiind soluția preferată de pro -
iectanți la sisteme top-down, incinte
din piloți forați, pereți mulați, pal -
planșe metalice, tu neluri, sprijiniri
berlineze și fundații în săpătură des -
chisă. Pentru situații speciale există
versiunea VOLTEX® DS, care include,
pe lângă geocompozitul VOLTEX®, o
folie laminată de polietilenă. 
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În cazul apelor subterane contami-
nate se utilizează membrane cu bento -
nită de sodiu tratată special pentru
a rezista la niveluri ridicate de conta -
minanți: nitrați, fosfați, cloruri, hidroxid
de calciu sau solvenți organici.

Pentru a veni în sprijinul tuturor
părților interesate, pe lângă documen-
tația completă, INOVECO asigură
suport tehnic personalizat la fiecare
proiect, în colaborare cu departamen-
tul tehnic al companiei producătoare,
CETCO. Acest sprijin acoperă propu -
nerile de alcătuire a sistemului în
ansamblu, detaliile de execuție, solu -
țiile tehnice pentru zonele sensibile
(etanșare străpungeri, rosturi de tur -
nare și dilatare, blindare puțuri de
epuisment etc.), instrucțiunile de exe-
cuție și, nu în ultimul rând, aplicarea
propriu-zisă. 

AVANTAJE
• Aplicare rapidă și simplă: se pozează, se suprapune și se fixează mecanic;
• Suprapunerile se autoetanșează în urma hidratării;
• Capacitate deosebită de autoregenerare și revenire prin expandare/extrudare;
• Nu necesită șapă de protecție;
• Se poate instala direct pe sol compactat, fără beton de egalizare;
• Nu necesită primeri sau adezivi;
• Aderă mecanic la beton, blochează migrația laterală a apei;
• Tolerează suprafețe ondulate, cu defecte și denivelări de până la 20 mm;
• Fexibilă, se mulează ușor la detalii;
• Se poate instala, practic, pe orice vreme și pe suport umed;
• Reduce semnificativ costurile și durata de execuție;
• Barieră la apă, vapori, gaze;
• Oferă soluții unice de instalare la limitele de proprietate;
• Rugoasă și rezistentă la traficul de șantier;
• Consum redus de resurse;
• Unul dintre cele mai ecologice sisteme de hidroizolație.
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