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Як вибрати гідроізоляційну мембрану?
Моделі
Застосовність
TEFOND Star
Фундамент і
стіни

TEFOND Plus Star

TEFOND Drain Star

- захист гідроізоляційного

- краще рішення для

- захист основної

покриття від кореневих

гідроізоляції стін і

гідроізоляції й дренаж

систем,


фундаментів,


води, що є необхідною

- захист від хімічного

- захист від дощової води,

умовою для забезпечення

впливу ґрунту та

скільки б її не було,


надійного захисту стін

ґрунтових вод,


- збереження механічного

підвальних приміщень

- протистоїть осадці

опору та сили натягу -

ґрунту

навіть під тиском 


TEFOND Drain Plus Star

TEFOND HP Star

TEFOND T Evolution

ґрунту, що дає осадку

Підлога

- ізоляція підлог і

- гідроізоляція

- гідроізоляція

міжповерхових

промислових підлог,


промислових підлог,


перекриттів від капілярної - заміна бетонної

- заміна бетонної

вологи,


підготовки

підготовки

- звукоізоляція

Плоска
покрівля

- захист гідроізоляційного

- додаткова гідроізоляція,


- захист основної

- захист гідроізоляції та

покриття від механічного

- захисний шар,


гідроізоляції та дренаж

влаштування

впливу

- захист гідроізоляційного

води, що є необхідною

горизонтального дренажу

покриття від кореневих

умовою для забезпечення

систем

надійного захисту
гідроізоляції

Фундаментні
плити

- заміна бетонної

- основа для насипних

- захист гідроізоляції та

підготовки

матеріалів (таких, як

влаштування дренажу

гравій, бетонна плитка,
пісок та ін.), 

- гідроізоляція

фундаментних плит, 

- заміна бетонної
підготовки
- гідроізоляція підпірних

Підпірні
стіни

стін,

- захист від коренів
рослин і хімічних речовин,

- дренаж основи стіни
через проміжок між
мембраною й
поліпропіленовим
полотном

Канали

- гідроізоляція нових

- гідроізоляція та дренаж

каналів,


каналів як при будівництві

- реконструкція старих

нових, так і при

каналів

реконструкції наявних

Тунелі

- захист конструкцій

- захист всієї конструкції

тунелів,


тунелю від впливу

- повна

хімічних речовин,

водонепроникність і

присутніх у воді,


дренаж

- захист від розмивання
бетону,

- відведення вологи, що
накопичується, у дренажні
труби,

- 100% -ва гідроізоляція
склепінь тунелю

Дороги

- гідроізоляція каналів і

- стабілізація основи

кюветів, що 


полотна,


слугує захистом

- гідроізоляція,


навколишнього

- зміцнення підстилаючого

середовища від

ґрунту,


забруднення

- розподіл навантажень,

- зниження деформації
дорожнього покриття,

- скорочення товщини

шарів дорожнього
"пирога",

- капілярно-перериваючий
прошарок,

- роль дренажного шару
- зменшення механічного

Залізничне
полотно

впливу на підставу
дороги,

- захист від деформації,

- відведення води до
дренажних каналів

Мости

- влаштування дренажу та

- гідроізоляція ґрунтів на

відведення води від

підходах до мостів,


вертикальних мостових

- зміцнення підстилаючого

споруд, таких як підпірні

ґрунту,


стінки, підвалини, 


- розподіл навантажень,-

- захист бетонних

зниження деформації

конструкцій від

дорожнього покриття,


агресивного середовища

- скорочення товщини

шарів дорожнього
"пирога",

- капілярно-перериваючий
прошарок,

- роль дренажного шару

