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RENOLIT vízszigetelési termékjegyzékünk három kötetes, melyet Érdeklődőink rendelkezésére
tudjuk bocsájtani tető-, medence- és mélyépítési vízszigetelési termékjegyzékként külön-külön, és
létezik egy közös, mindhárom felhasználási területet tartalmazó, három kötetes kiadvány is. Ön most a
RENOLIT mélyépítési vízszigetelő lemezek és kiegészítőik kiadványt tartja a kezében. Amennyiben
tető-, és medence vízszigetelő termékeink is érdekli Önt, kérem kérje további kiadványainkat is. A
három kötet oldalszámozása folyamatos, ezért ennek a kiadványnak az első oldala nem az 1-es oldallal
kezdődik.

A tető- és medence vízszigetelési termékeink folyamatos gyártással készülnek, és központi gyáraink
raktáraiban folyamatosan rendelkezésre állnak. Mélyépítési termékeink gyártása szezonális, ezért nem
minden termék szerezhető be azonnal, ezért ezen termékeinket járatos és nem járatos jelzéssel látjuk el.
*: a termék járatos, azaz régiós központi raktárunkban folyamatos alap termék
**: a termék nem járatos, azaz régiós központi raktárunkban nem áll rendelkezésre folyamatosan
A kiválasztott mélyépítési terméknek többnyire létezik alternatív terméke, ezért amennyiben egy
bizonyos mélyépítési termék iránt érdeklődik, mindig jelezze, hogy milyen igényt szeretne kielégíteni
vele, mert ha az adott termék éppen nincs is raktárkészleten, bizonyosan fogunk tudni ajánlani más
terméket.
A tekercsek szélessége és hossza változhat. Bizonyos termékekből léteznek úgynevezett JUMBO
tekercsek is. Anyag rendelésnél, árajánlatnál érdeklődjön az aktuális gyártott méretekről, hogy
felhasznált anyagmennyiség és szállítás szempontjából a legoptimálisabban lehessen kalkulálni.
Reméljük, kiadványunk segít eligazodni a termékeink között. Hasznos és a felhasználók tájékoztatását
segítő javaslatát, véleményét köszönettel és jó néven vesszük.

Tető vízszigetelő
lemezek

VÍZÉPÍTÉSI MŰTÁRGYAK
VÍZSZIGETELŐ LEMEZEI

RENOLIT ALKORPLAN - 35052 ivóvíz minőségű víztározókhoz
Szöveterősítés nélküli szigetelőlemez rugalmas, lágyított polivinil-kloridból (PVC-P). Nem UV álló. Nem tartalmaz
semmilyen újrahasznosított anyagot.

Felhasználás

Ivóvíz tározókhoz ajánlott. Deformációt jól viseli, jól idomul a szabálytalan formákhoz. Gyökér-, öregedés- és
rothadás álló. Nem áll ellen bitumennek, olajnak és kátránynak.

Beépítés

Forró levegős hegesztéssel, a peremek és a részletképzések körül kicsúszás elleni mechanikai rögzítést kell alkalmazni.
Az alépítményi szerkezetet fertőtleníteni kell. Amennyiben durva felületre kerül, geotextília vagy egyéb védőrétegre kell
fektetni az átlyukasztás elkerülése végett.

Megjegyzés

Bitumenes aljzatra csak elválasztó vagy geotextília PP vagy PES (min 300 g/m2) réteg alkalmazásával kerülhet.

Szín

Világos szürke (nem UV álló)*, (Sötét szürke UV álló - külön rendelésre**)
Hossz (m)

cikkszám

1,20*

2,15

25

35052

1,50*

2,15

15

35052

*: a termék járatos, azaz régiós központi raktárunkban folyamatos alap termék
**: a termék nem járatos, azaz régiós központi raktárunkban nem áll rendelkezésre folyamatosan
Megfelelőségek: EN 12873, EN 13361, migrációs teszt ivóvíz tárolás felhasználásra EN 1186 szerint, gyökérállóság EN 14416 szerint
Ivóvíz tárolási nemzetközi minősítések: 0624 / FPM / FCD /18; 17 MAT LY 104 a francia ACS szerint; 1234/FPM/FDC/11 az olasz CSI szerint;
1258/12/2674 a spanyol LGAI Center szerint
Nemzeti Népegészségügyi Központ hivatal által készített ivóvíz minősítés száma: 34262-4/2020/KTEF

RENOLIT ALKORPLAN - 35152 ívóvíz minőségű víztárolás - ftalát mentes
Anyag

Szöveterősítés nélküli szigetelőlemez rugalmas, lágyított polivinil-kloridból (PVC-P). Nem UV álló, és nem áll ellen
folyamatos napsugárzásnak.

Felhasználás

Ivóvíz tározókhoz ajánlott. Deformációt jól viseli, jól idomul a szabálytalan formákhoz. Gyökér-, öregedés- és
rothadás álló. Nem áll ellen bitumennek, olajnak és kátránynak.

Beépítés

Forró levegős hegesztéssel, a peremek és a részletképzések körül kicsúszás elleni mechanikai rögzítést kell alkalmazni.
Az alépítményi szerkezetet fertőtleníteni kell. Amennyiben durva felületre kerül, geotextília vagy egyéb védőrétegre kell
fektetni az átlyukasztás elkerülése végett.

Megjegyzés

Bitumenes aljzatra csak elválasztó vagy geotextilia PP vagy PES (min 300 g/m2) réteg alkalmazásával kerülhet.

Szín

tört fehér
Vastagság (mm)

Szélesség (m)

Hossz (m)

cikkszám

1,20**

2,15

25

35152

1,50**

2,15

15

35152

**: a termék nem járatos, azaz régiós központi raktárunkban nem áll rendelkezésre folyamatosan
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Medence fóliázás
tartozékai

Szélesség (m)

Mélyépítési vízszigetelési kiegészítők

Vastagság (mm)

Medence bélelő
lemezek

Anyag

Tető vízszigetelési
kiegészítők

RENOLIT ALKORPLAN

Tető vízszigetelő
lemezek

VÍZÉPÍTÉSI MŰTÁRGYAK
VÍZSZIGETELŐ LEMEZEI

RENOLIT ALKORPLAN - 00312 ivóvíz minőségű víztározók lebegő tárolófedés
Poliészter hálóerősítéses, laminált, többrétegű rugalmas szigetelőlemez, lágyított polivinil-kloridból (PVC-P). Alsó,
vízzel érintkező felülete RENOLIT ALKORPLAN 35052, azaz ivóvíz tárolására alkalmas anyagból, felső, időjárásnak
és napsugárzásnak kitett oldala RENOLIT ALKORPLAN 35254, azaz kimagasló UV álló fóliából.

Felhasználás

Ivóvíz minőségű tározók tetejére, úgynevezett úszó fedésre. Megóvja a tározóban lévő vizet a szennyeződésektől,
esővízzel bejutó vegyi anyagoktól, illetve használatával minimalizálható az elpárolgási veszteség.
Deformációt jól viseli, jól idomul a szabálytalan formákhoz és tartós deformáció esetén is kimagasló vízzáró képességű.
Gyökér-, öregedés- és rothadás álló. Nem áll ellen bitumennek, olajnak és kátránynak.
Nagy átlyukasztási ellenállású.

Beépítés

Forró levegős hegesztéssel, vagy helyszínen előregyártott leplekből. A tározó peremei mentén rögzítendő.

Szín

Világos szürke (UV álló)**
Vastagság (mm)

Szélesség (m)

Hossz (m)

cikkszám

1,20**

2,10

25

00312

1,50**

2,10

15

00312

Medence bélelő
lemezek

Anyag

Tető vízszigetelési
kiegészítők

RENOLIT ALKORPLAN

Ivóvíz tárolási nemzetközi minősítések: mint RENOLIT ALKORPLAN 35052
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Mélyépítési vízszigetelési kiegészítők

Medence fóliázás
tartozékai

**: a termék nem járatos, azaz régiós központi raktárunkban nem áll rendelkezésre folyamatosan
Megfelelőségek: migrációs teszt ivóvíz tárolás felhasználásra EN 1186 szerint, gyökérállóság EN 14416 szerint

Tető vízszigetelő
lemezek

Szöveterősítés nélküli szigetelőlemez rugalmas, lágyított polivinil-kloridból (PVC-P). Nem UV stabilizált, a lemezt
napfény hatásától védetten kell beépíteni.

Felhasználás

Víztározókhoz, csatornákhoz és gátakhoz, vasbeton építményű víztározókhoz, hulladéktároló fedéshez, szilárd hulladéktárolóhoz és folyékony hulladék tárolókhoz ajánlott. Deformációt jól viseli, jól idomul a szabálytalan formákhoz, tartós
deformáció esetén is kimagasló vízzáró képesség. Gyökér-, öregedés- és rothadás álló. Nem áll ellen bitumennek, olajnak
és kátránynak.

Beépítés

Forró levegős vagy forró ékes hegesztéssel. Amennyiben a szigetelésre rábetonozunk, vagy kavicsot terítünk, akkor fölé
geotextília vagy RENOLIT Alkorplan 35020 védőréteg ajánlott. Ha bitumenes aljzatra kerül, megfelelő elválasztó réteg
szükséges alá.

Megjegyzés

Bitumenes aljzatra csak elválasztó vagy geotextilia (min 300 g/m2) réteg alkalmazásával kerülhet.

Szín

Sötét szürke (nem UV álló)**
Vastagság (mm)

Szélesség (m)

Hossz (m)

cikkszám

1,20**

2,15

25

35053

1,50**

2,15

15

35053

**: a termék nem járatos, azaz régiós központi raktárunkban nem áll rendelkezésre folyamatosan
Megfelel: EN 13361, EN 13362, EN 13492, EN 13493 szabványoknak, gyökérállóság EN 14416 szerint

RENOLIT ALKORPLAN - 35254 nem ívóvíz minőségű víztárolás
Anyag

Szöveterősítés nélküli szigetelőlemez rugalmas, lágyított polivinil-kloridból (PVC-P), UV álló, világosszürke.
(Külön igényre sötétszürke is rendelhető.)

Felhasználás

Gátakhoz, csatornákhoz, lagúnákhoz ajánlott. Rothadás-, gyökér- és öregedés álló. Lyukasztással szemben nagy ellenállóság. Nem áll ellen bitumennek, olajnak és kátránynak. Tartós deformáció esetén is kimagasló vízzáró képesség.

Beépítés

Forró levegős hegesztéssel

Megjegyzés

Amennyiben a szigetelésre rábetonozunk, vagy kavicsot terítünk, akkor fölé geotextília vagy RENOLIT Alkorplan 35020
védőréteg ajánlott. Bitumenes aljzatra csak elválasztó réteg alkalmazásával kerülhet. Csak száraz és tiszta aljzatra fektethető.

Szín

világosszürke*, ** (igény esetén sötétszürke**)
Vastagság (mm)

Szélesség (m)

Hossz (m)

cikkszám

1,0**

2,10

25

35254

1,2*

2,15

20

35254

1,5*

2,15

20

35254

2,0**

2,05 / 2,15

25

35254

*: a termék járatos, azaz régiós központi raktárunkban folyamatos alap termék
**: a termék nem járatos, azaz régiós központi raktárunkban nem áll rendelkezésre folyamatosan
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Tető vízszigetelési
kiegészítők

Anyag

Medence bélelő
lemezek

RENOLIT ALKORPLAN - 35053 nem ivóvíz minőségű víztározókhoz

Medence fóliázás
tartozékai

VÍZÉPÍTÉSI MŰTÁRGYAK
VÍZSZIGETELŐ LEMEZEI

Mélyépítési vízszigetelési kiegészítők

RENOLIT ALKORPLAN

Tető vízszigetelő
lemezek

CSATORNÁK, GÁTAK, MÉLYÉPÍTÉSIés VÍZÉPÍTÉSI MŰTÁRGYAK
VÍZSZIGETELŐ LEMEZEI
RENOLIT ALKORPLAN - 02329
Anyag

Szöveterősítés nélküli szigetelőlemez rugalmas, lágyított polivinil-kloridból (PVC-P). Nem UV stabilizált, a lemezt
napfény hatásától védetten kell beépíteni. Nem áll ellen bitumennek, olajnak és kátránynak.

Felhasználás

Talajon fekvő beton ipari padlók szigeteléséhez, környezetvédelmi szigetelésekhez, vízépítési műtárgyakhoz, hulladéktároló fedéshez, szilárd hulladéktárolóhoz és folyékony hulladék tárolókhoz ajánlott. Deformációt jól viseli, jól idomul a
szabálytalan formákhoz, tartós deformáció esetén is kimagasló vízzáró képesség. Gyökér-, öregedés- és rothadás álló.
Forró levegős hegesztéssel. Amennyiben a szigetelésre rábetonozunk, vagy kavicsot terítünk, akkor fölé geotextília vagy
védő réteg (RENOLIT ALKORPLAN 35020) ajánlott. Ha bitumenes aljzatra kerül, megfelelő elválasztó réteg szükséges alá.

Megjegyzés

Bitumenes aljzatra csak elválasztó vagy geotextília (min 300 g/m2) réteg alkalmazásával kerülhet.

Szín

Fekete (nem UV álló)
Szélesség (m)

Hossz (m)

cikkszám

0,50**

2,10

25

02329

0,80**

2,10

25

02329

1,00**

2,10

25

02329

1,20**

2,15

20

02329

1,50**

2,15

20

02329

2,00**

2,05 / 2,15

20

02329

Medence fóliázás
tartozékai

Vastagság (mm)

Medence bélelő
lemezek

Beépítés

Tető vízszigetelési
kiegészítők

RENOLIT ALKORPLAN

**: a termék nem járatos, azaz régiós központi raktárunkban nem áll rendelkezésre folyamatosan.
Megfelel: EN 13361, EN 13362, EN 13492, EN 13493 szabványoknak, gyökérállóság EN 14416 szerint

Anyag

Szöveterősítés nélküli szigetelőlemez rugalmas, lágyított polivinil-kloridból (PVC-P) UV-stabilizált. Nem áll ellen
bitumennek, olajnak és kátránynak.

Felhasználás

Alépítményi szigetelésekhez, környezetvédelmi szigetelésekhez, vízépítési műtárgyakhoz, hulladék-tároló fedéshez, szilárd
hulladéktárolóhoz és folyékony hulladék tárolókhoz ajánlott. ajánlott. Deformációt jól viseli, jól idomul a szabálytalan
formákhoz, tartós deformáció esetén is kimagasló vízzáró képesség. Gyökér-, öregedés- és rothadásálló.

Beépítés

Forró levegős hegesztéssel. Amennyiben a szigetelésre rábetonozunk, vagy kavicsot terítünk, akkor fölé geotextília vagy
védőréteg (RENOLIT ALKORPLAN 35020) ajánlott. Ha bitumenes aljzatra kerül, megfelelő elválasztó réteg szükséges alá.

Megjegyzés

Bitumenes aljzatra csak elválasztó vagy geotextília réteg alkalmazásával kerülhet.

Szín

Fekete (UV álló)
Vastagság (mm)

Szélesség (m)

Hossz (m)

cikkszám

1,50**

2,15

20

02339

**: a termék nem járatos, azaz régiós központi raktárunkban nem áll rendelkezésre folyamatosan.
Megfelel: EN 13361, EN 13362, EN 13492, EN 13493 szabványoknak, gyökérállóság EN 14416 szerint
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Mélyépítési vízszigetelési kiegészítők

RENOLIT ALKORPLAN - 02339

Tető vízszigetelő
lemezek

RENOLIT ALKORPLAN - 35034
Anyag

Szöveterősítés nélküli, sárgás-zöld színű, rugalmas PVC-P vízszigetelő lemez. Nem UV stabilizált, a lemezt napfény
hatásától védetten kell beépíteni. Nehezen éghető.

Felhasználás

Alagutakhoz és alépítményekhez ajánlott. Tiszta és nem fekete színének köszönhetően az építkezés közben gyenge megvilágítás mellet is jó látási viszonyokat teremt.

Tulajdonságok

Gyökér-, öregedés- és rothadásálló. Nem áll ellen bitumennek, olajnak és kátránynak. Deformációt jól viseli, jól idomul a
szabálytalan formákhoz, tartós deformáció esetén is kimagasló vízzáró képesség. Forró levegős hegesztéssel lehet beépíteni.

Megjegyzés

Bitumenes aljzatra csak elválasztó vagy geotextília réteg alkalmazásával kerülhet. Kiépítés utáni átlyukasztás elkerülése
végett geotextília vagy filc alátétes védőréteg javasolt. Amennyiben a szigetelésre rábetonozunk, vagy kavicsot terítünk,
akkor fölé geotextília vagy védőréteg RENOLIT ALKORPLAN 35020 ajánlott.

Szín

Sárgás-zöld (nem UV álló)
Vastagság (mm)

Szélesség (m)

Hossz (m)

cikkszám

1,50**

2,15

25

35034

2,00**

2,15

20

35034

Tető vízszigetelési
kiegészítők

ALÉPÍTMÉNY és ALAGÚT
VÍZSZIGETELŐ LEMEZEK

Medence bélelő
lemezek

RENOLIT ALKORPLAN

RENOLIT ALKORPLAN - 35036
Anyag

Szöveterősítés nélküli szigetelőlemez, rugalmas, átlátszó lágyított polivinil-kloridból (PVC-P). Nem UV stabilizált, a
lemezt napfény hatásától védetten kell beépíteni. Nem tartalmaz újrahasznosított anyagot. Nehezen éghető.

Felhasználás

Alagutakhoz és alépítményekhez és tárolókhoz ajánlott. Az átlátszó lemez azonnali hegesztési ellenőrzést tesz lehetővé.

Tulajdonságok

Gyökér-, öregedés- és rothadásálló. Nem áll ellen bitumennek, olajnak és kátránynak. Tartós deformáció esetén is
kimagasló vízzáró képesség. Forró levegős hegesztéssel lehet beépíteni.

Megjegyzés

Bitumenes aljzatra csak elválasztó vagy geotextila réteg alkalmazásával kerülhet. Kiépítés utáni átlyukasztás elkerülése
végett geotextilia vagy filc alátétes védőréteg javasolt. Amennyiben a szigetelésre rábetonozunk, vagy kavicsot terítünk,
akkor fölé geotextília vagy RENOLIT ALKORPLAN 35020 szükséges védőrétegként.

Szín

Átlátszó - (nem UV álló)
Vastagság (mm)

Szélesség (m)

Hossz (m)

cikkszám

1,50**

2,15

25

35036

2,00*

2,05

20

35036

KIEGÉSZÍTŐ TERMÉK: Dupla rétegű szigetelés készíthető a RENOLIT ALKOPRPLAN 35036 sima, és dombornyomott
változat egymás fölé történő beépítésével. Ez lehetővé teszi a két réteg közti vákumos ellenőrzést.
*: a termék járatos, azaz régiós központi raktárunkban folyamatos alap terméke
**: a termék nem járatos, azaz régiós központi raktárunkban nem áll rendelkezésre folyamatosan
Megfelel: gyökérállóság EN 14416 szerint
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Mélyépítési vízszigetelési kiegészítők

Megfelel: gyökérállóság EN 14416 szerint

Medence fóliázás
tartozékai

**: a termék nem járatos, azaz régiós központi raktárunkban nem áll rendelkezésre folyamatosan

Tető vízszigetelő
lemezek

RENOLIT ALKORPLAN - 35038
Anyag

Szöveterősítés nélküli, fekete színű, rugalmas PVC-P vízszigetelő lemez, bitumen-, olaj- és kátrányálló. Nem UV
stabilizált, a lemezt napfény hatásától védetten kell beépíteni.

Felhasználás

Alagutakhoz és szennyezett talajok tárolóihoz, és garázsfödémek, parkolóházak födémeinek szigetelésére.
Benzinkutak alatti szerkezetekhez. Szénhidrogén tartályok körüli talaj védelemre.

Tulajdonságok

Gyökér-, öregedés- és rothadás álló. Tartós deformáció esetén is kimagasló vízzáró képesség. Forró levegős
hegesztéssel lehet beépíteni. Lyukasztással szembeni nagy ellenállás.

Megjegyzés

Kiépítés utáni átlyukasztás elkerülése végett geotextilia vagy filc alátétes védőréteg javasolt.
Amennyiben a szigetelésre rábetonozunk, vagy kavicsot terítünk, akkor fölé geotextília vagy védőréteg, RENOLIT
ALKORPLAN 35020 szükséges védőrétegként.

Szín

Fekete (nem UV álló)
Vastagság (mm)

Szélesség (m)

Hossz (m)

cikkszám

1,50*

2,05

15

35038

*: a termék járatos, azaz régiós központi raktárunkban folyamatos alap termék

Tető vízszigetelési
kiegészítők

ALÉPÍTMÉNY és ALAGÚT
VÍZSZIGETELŐ LEMEZEK

Medence bélelő
lemezek

RENOLIT ALKORPLAN

Anyag

Szöveterősítés nélküli fekete szigetelőlemez rugalmas, lágyított polivinil-kloridból (PVC-P), vékony sárga jelző réteggel. Nem
UV stabilizált, a lemezt napfény hatásától védetten kell beépíteni. Nehezen éghető. Megsérülés esetén a fekete alsó réteg
láthatóvá válik.

Felhasználás

Alagutakhoz és alépítményekhez ajánlott. Világos sárga színének köszönhetően az alagút építés közben gyenge megvilágítás mellet is jó látási viszonyokat teremt. Forró levegős hegesztéssel lehet beépíteni.

Tulajdonságok

Gyökér-, öregedés- és rothadásálló. Nem áll ellen bitumennek, olajnak és kátránynak. Deformációt is jól viseli, jól idomul a
szabálytalan formákhoz, tartós deformáció esetén is kimagasló vízzáró képesség.

Megjegyzés

Bitumenes aljzatra csak elválasztó vagy geotextilia réteg alkalmazásával
kerülhet. Kiépítés utáni átlyukasztás elkerülése végett geotextilia vagy
filc alátétes védőréteg javasolt.
Amennyiben a szigetelésre rábetonozunk, vagy kavicsot terítünk, akkor
fölé geotextília vagy védő réteg, RENOLIT ALKORPLAN 35020
szükséges védőrétegként.

Szín

Fekete, vékony sárga jelző réteggel (nem UV álló)
Vastagság (mm)

Szélesség (m)

Hossz (m)

cikkszám

1,50**

2,15

25

35041

2,00*

2,15

15

35041

3,00**

2,15

15

35041

*: a termék járatos, azaz régiós központi raktárunkban folyamatos alap termék
**: a termék nem járatos, azaz régiós központi raktárunkban nem áll rendelkezésre folyamatosan
Megfelel: gyökérállóság EN 14416 szerint
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81

Mélyépítési vízszigetelési kiegészítők

RENOLIT ALKORPLAN - 35041

Medence fóliázás
tartozékai

Megfelel: gyökérállóság EN 14416 szerint, bitumen- és olajállóság DIN 16937 szerint.

Tető vízszigetelő
lemezek

ÚJ ALÉPÍTMÉNYI és
MÉLYÉPÍTÉSI, TELJES
FELÜLETEN TAPADÓ
VÍZSZIGETELŐ LEMEZEK
RENOLIT ALKORPRO - 35037 - vízzáró betonok betonozása előtti termékek
Szöveterősítés nélküli, rugalmas PVC-P vízszigetelő lemez speciális, nem szőtt polipropilén filccel laminálva.

Felhasználási terület

Hatékony védelmet biztosít a felszín alatti vizek (úgy mint kapilláris páratartalom, talajvíznyomás, talajba beszivárgó
vizek) és talajgázok ellen, mint például a radon. Vízzáró betonszerkezetek tökéletes vízzárásához.

Beépítés

A betonozás előtti alkalmazásban a vízszigetelő lemezt úgy helyezik el, hogy a PP filc a beton felé nézzen, oly
módon, hogy a filcszálak beágyazódjanak a frissen öntött betonba, és tartósan kötődjenek a szerkezethez. A
RENOLIT ALKORPRO lemezek nagyon egyszerűen folyonosíthatóak folyékony ragasztóval, forró levegős
hegesztéssel vagy RENOLIT ALKORPRO BAND (butilszalag) segítségével.

Termékek

Vastagság (mm)

Szín

Szélesség (m)

Hossz (m)

cikkszám

1,20* + 0,60

Menta zöld

1,08

20

35037 C

1,20* + 0,60

Menta zöld

2,16

25

35037 C

1,20* + 0,60

Átlátszó

1,08

20

35037 T

1,20* + 0,60

Átlátszó

2,16

25

35037 T

RENOLIT ALKORPRO - 35037 - vízzáró betonok betonozása utáni termékek
Anyag

Szöveterősítés nélküli, rugalmas PVC-P vízszigetelő lemez speciális, nem szőtt, speciális szuper nedvszívó, polipropilén
filccel laminálva.

Felhasználási terület

Hatékony védelmet biztosít a felszín alatti vizek (úgy mint kapilláris páratartalom, talajvíznyomás, talajba beszivárgó
vizek) és talajgázok ellen, mint például a radon. Vízzáró betonszerkezetek tökéletes vízzárásához.

Beépítés

A betonozás előtti alkalmazásban a vízszigetelő lemezt úgy helyezik el, hogy a PP filc a beton felé nézzen, oly módon,
hogy a filcszálak beágyazódjanak a frissen öntött betonba, és tartósan kötődjenek a szerkezethez. A RENOLIT
ALKORPRO lemezek nagyon egyszerűen folyonosíthatóak folyékony ragasztóval, forró levegős hegesztéssel vagy
RENOLIT ALKORPRO BAND (butilszalag) segítségével.
Vastagság (mm)

Szín

Szélesség (m)

Hossz (m)

cikkszám

1,20* + 0,60

Menta zöld

1,08

20

35037 CS

1,20* + 0,60

Menta zöld

2,16

25

35037 CS

1,20* + 0,60

Átlátszó

1,08

20

35037 TS

1,20* + 0,60

Átlátszó

2,16

25

35037 TS

*: a termék járatos, azaz régiós központi raktárunkban folyamatos alap termék
További termék vastagságok iránt érdeklődjön kollégáinknál!
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82
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*: a termék járatos, azaz régiós központi raktárunkban folyamatos alap termék
További termék vastagságok iránt érdeklődjön kollégáinknál!

Medence fóliázás
tartozékai

Medence bélelő
lemezek

Anyag

Tető vízszigetelési
kiegészítők

RENOLIT ALKORPRO

Medence fóliázás
tartozékai

Medence bélelő
lemezek

Tető vízszigetelési
kiegészítők

RENOLIT VÍZSZIGETELÉS

Tető vízszigetelő
lemezek

MÉLYÉPÍTÉSI VÍZSZIGETELŐ LEMEZEK ALKALMAZÁSI TERÜLETEI ÉS
SZABVÁNY MEGFELELŐSÉGEIK
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Mélyépítési vízszigetelési kiegészítők

RENOLIT ALKORPLAN

Tető vízszigetelő
lemezek
Tető vízszigetelési
kiegészítők
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Egyéb kiegésztők
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Mélyépítési vízszigetelő lemezek

Mélyépítési vízszigetelési kiegészítők

Medence fóliázás
tartozékai

Medence bélelő
lemezek

MÉLYEN RENOLIT
ÁTGONDOLT MÉLYÉPÍTÉSI
VÍZSZIGETELŐ
KIEGÉSZÍTŐK
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Tető vízszigetelő
lemezek

MÉLYÉPÍTÉSI VÍZSZIGETELŐ
LEMEZEK KIEGÉSZÍTŐI

RENOLIT ALKORPLAN - 35020
Anyag

Fekete színű PVC-P vízszigetelő lemez újrahasznosított anyagból gyártva. Limitált UV védő képességgel.

Felhasználás

Alagutak- és alépítmények vízszigetelő lemezének átszúródás elleni védő lemeze. Vízépítési műtárgyak vízszigetelési
lemezeinek homok-, kő- vagy beton fedés okozta szigetelőlemez sérülés védelmére.

Tulajdonságok

Gyökér-, öregedés- és rothadás álló. Nem áll ellen bitumennek, olajnak és kátránynak. Nehezen éghető. Nagy
lyukasztással szembeni ellenállás.
Mivel szigetelést védő szerepe van, így átfedéssel többnyire elegendő fektetni, azonban szükséges lehet pontszerű
vagy vonal menti forró levegős hegesztése. Ezzel kapcsolatban kérje szakvéleményünket!

Szín

Fekete (limitáltan UV álló)
Vastagság (mm)

Szélesség (m)

Hossz (m)

cikkszám

1,50**

2,05 / 2,15

25

35020

2,00*

2,15

25

35020

Medence bélelő
lemezek

Megjegyzés

Tető vízszigetelési
kiegészítők

RENOLIT ALKORPLAN

*: a termék járatos, azaz régiós központi raktárunkban folyamatos alap termék

Medence fóliázás
tartozékai

**: a termék nem járatos, azaz régiós központi raktárunkban nem áll rendelkezésre folyamatosan
Megfelel: gyökérállóság: EN 14416 szerint

RENOLIT ALKORPLUS - 81005
Anyag:
Vastagság:
Hossz:
Szélesség:
Tömeg:
Felhasználható:

Mélyépítési vízszigetelő lemezek

Tűnemezelt szintetikus filc, 300 g/m2 (rövid szálak)
3.00 - 4.00 mm
75 m
2m
45 kg
Mélyépítési vízszigetelő lemezek védő- és elválasztó
rétegeként
Csomagolási egys.: Tekercsenként egyesével, PE fóliába becsomagolva
cikkszám
szín
81005-001
Világos zöld
*: a termék járatos, azaz régiós központi raktárunkban folyamatos alap termék
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Tető vízszigetelő
lemezek

RENOLIT további mélyépítési kiegészítők

Tető vízszigetelési
kiegészítők

FUGASZALAGOK

Termékeink között megtalálja a különböző szélességű:
-külső- (azaz felületi) és
-belső fugaszalagokat,
éppúgy mint a:
-munkaszakasz határoló és
-mozgási hézagképző fugaszalagokat.
Igényeik megismerése után tudunk segíteni, melyik

Medence fóliázás
tartozékai

Medence bélelő
lemezek

termék a legoptimálisabb a szerkezethez.

MÉLYÉPÍTÉSI VÍZSZIGETELŐ LEMEZEK BEÉPÍTÉSI KELLÉKEI
A mélyépítési szerkezetek és építéstechnológiák mindig egyediek, ezért mindhez egyedi
- rögzítőelemet
- installáló eszközt, gépet,
- injektáló rendszert,
- hegesztő gépet,
- fuga- és duzzadó szalagot
tudunk ajánlani. Ha bevonnak minket már a tervezés folyamatába is, nemzetközi

RENOLIT VÍZSZIGETELÉS

Mélyépítési vízszigetelő lemezek

referenciáinkból tudjuk segíteni a legoptimálisabb megoldást megtalálásában.
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www.renolit.com/en/company/business-units/renolit-waterproofing-civil-engineering

www.renolitkft.hu

A jelen termékjegyzékünkben szereplő adatokat legjobb tudásunk, és a gyártó által kiadott dokumentációk, valamint az
ÉMI mérések alapján állítottuk össze. Fenntartjuk az adatok és műszaki jellemzők megváltoztatásának jogát. Készséggel
adunk bármikor tájékoztatást az aktuális, érvényben lévő műszaki adatokról.
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