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COREFLEX® XP sætter branchestandarden for vandtætningsmembra-
nernes styrke, holdbarhed og ydeevne. COREFLEX® XP består af en 
termoplastisk membran der er integreret i det patenterede aktive XP 
Technology Core-lag. I kombination med de helsvejsede sømme sikres 
herved den ultimative vandtætningsbeskyttelse. Uanset om dit pro-
jekt kræver vandtætning af fundament, renovering af torvedæk eller 
etablering af et grønt tag, giver COREFLEX® XP uovertruffen vandtæt-
ningsydeevne.

COREFLEX® XP forstærket termoplastisk membran er udformet så-
ledes, at den er modstandsdygtig over for et højt hydrostatisk tryk 
og grundvandskontaminanter der er typiske for fundamentforhold. 
Membranen har ud over sin vandtætningsydeevne en ekstremt lav 
gennemtrængelighed for vanddamp.
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Exceptionel vandtætningsydeevne:

Beskyttelse mod vandindtrængning:

•  Alle sømme er svejset sammen vha. varmesvejsning og 
danner en stærk, ensartet vandtætningsmembran.

•  Med sit indhold af et blødgøringsmiddel med høj 
molekylevægt forbliver PVC-membranens egenskaber 
intakte igennem hele produktets levetid.

Beskyttelse mod kontaminanter:

•  PVC-membranen og XP Technology Core-laget er 
modstandsdygtigt over for de kraftige jordkontaminanter 
der findes på projektsteder, der tidligere var industrigrunde, 
og samtidig kan COREFLEX® XP installeres ovenpå 
eksisterende membraner på projektsteder med renovering 
af torvedæk.

•  COREFLEX® XP agerer som en barriere mod 
vandindtrængning og jordgasser.

Fordele og egenskaber ved installation:

Hurtig og nem:

•  Kan installeres ovenpå eksisterende membraner. og dette 
reducerer kraftigt eksponeringen af det færdiggjorte 
område.

•  Det er ikke nødvendigt med kedler, opløsningsmidler, røg 
eller åben ild.

•  Hurtigere optørringstid end ved traditionelle systemer.

Alsidighed:

•  Et ægte vandtætningssystem med dobbeltmembran i én 
enkelt applikation. PVC-laget i COREFLEX® XP fungerer også 
som en barriere mod rødder og reducerer herved antallet af 
konstruktionskomponenter for grønne tage.
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MEMBRAN MED SVEJSESØMME

Termoplastisk svejsning

QUALITY ASSURANCE
PROGRAM

COREFLEX® XP opfylder kravene i HydroShield™ Quality Assurance Program.
Beskyt din konstruktion mod vandindtrængning med branchens førende kvalitetssikringsprogram. Denne dokumen-
terede, systematiske metode giver en garanti uden øvre finansiel grænse for 100 procent ikke-forholdsmæssigt for-
delt beskyttelse i hele garantiperioden. For flere oplysninger klik ind på cetco.com/hydroshield.
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