
Hidroizolacija cestnih in železniških mostov
SISTEM ELIMINATOR® MMA tehnologija

Eliminator je mostovna hidroizolacija na osnovi MMA (metilakrilat).
Na trgu je prisotna več kot 40 let.
Vgrajena v več kot 25.000.000 m2.
Vgrajena na največjih mostovnih konstrukcijah.
Izredno hitra in neproblematična izvedba.

Prednosti sistema:
• Robustnost sistema - direktna vgradnja balasta in asfalta, vključno z litim asfaltom.
• Popolna zlepljenost s podlago.
• Fleksibilnost - premošča razpoke v podlagi, ki se pojavljajo v življenjski dobi objekta.
• Odličen oprijem in zlepljenost s podlago - zagotavlja odpornost na strižne obremenitve.
• Dolgoletne izkušnje v uporabi (40 let) in ščiti največje mostovne konstrukcije.

Prednosti pri vgradnji:
• Hitra in neproblematična vgradnja.
• Neobčutljiva na vremenske pogoje
  (temperaturno območje -10/+40 °C, vlaga).
• Tolerantna do oblike podlage.
• Neobčutljiva na prekinitev vgradnje.
• Hitro povozna - že 1 uro po vgradnji.
• Varna - brez nevarnosti ognja in nizko toksična.

sedaj del

Betonska ali jeklena podlaga

Prednamaz - tip odvisen od podlage

Eliminator® Membrana - 1 sloj

Eliminator® Membrana - 2 sloj

Stirling Lloyd Bond Coat za sprijem z asfaltom

Asfalt, liti asfalt ali točenec (železnica)

Enostavna izvedba detajlov Kontrola kakovosti izvedbe
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tel: 01/423 9 550
e-mail: info@lespatex.si
domača stran: www.lespatex.si

INTEGRITANK® TUNELSKA HIDROIZOLACIJA

Prednamaz

Integritank® - 1 sloj

Primarna betonska školjka

Notranja betonska školjka - brizgana ali vlita

Integritank® - 2 sloj

Skala oz. zemljina

Integritank® - 1 sloj
Integritank® - 2 sloj

Stena tunela

Prednamaz

Voda - popolnoma utopljen
Zemljina - ukopan

Klasični predori Pokriti vkopi / potopljeni predori

Vgradnja sistema ELIMINATOR®

Sistem vgradnje je izdelan tako, da je vsak korak vgradnje preverjen in je vse zabeležno v protokolu.

1. Peskanje površine.
2. Preverjanje sprijemljivosti prednamaz/podlaga.
3. Nanos prednamaza.
4. Brizganje Eliminator-ja 1. sloj.
5. Brizganje Eliminator-ja 2. sloj.
6. Kontrola debeline nanosov in preverjanje.
7. Nanos sloja za sprijem asfalta (le za ceste).
8. Vgradnja asfalta ali tolčenca direktno na izolacijo.

Splošna informacija
V tem dokumentu so zajete do danes poznane praktične izkušnje. To so splošne informacije o sistemu in se ne morejo upoštevati za vse konkretne 
primere in za vse posamezne okoliščine. Zato ne morejo biti osnova za reklamacije oz. povračilo škode. Pridržujemo si pravico do sprememb na osnovi 
novih spoznanj. Za vse nadaljnje informacije in detajle se obrnite na Lespatex d.o.o.


