Uretek meetodi ja Uretek GeoPlus®-i tehniline kirjeldus.
Uretek meetodi tõhusust tõendavad mitmed katsed ja uuringud.
Joonistel on toodud näiteid nii GeoPlus® materjali kui ka käivituvate
protsesside uurimise käigus kogutud andmetest.
Penetratsioonikatse tulemused näitavad, et aluspinna tugevus ja
kandevõime suurenevad pärast Uretek GeoPlus®-i pumpamist
märgatavalt.
Pumbatava täitematerjali mahumass sõltub ümbritsevatest
tingimustest ning mida suuremat jõudu eeldab tõstmine, seda
tihedamaks ja tugevamaks muutub täitematerjal ja seda enam
paraneb selle kandevõime.
Aluspinna veesisaldus pumpamisprotsessi ei mõjuta. Pinnases
sisalduva vee tõrjub Uretek GeoPlus® kõrvale ja vee mõju
pumpamise ajal on täielikult kõvenenud materjali omaduste suhtes
tühine.
Kõvenenud materjal on hüdrofoobne, niiskust tõrjuv ja heade soojust
isoleerivate omadustega. Pärast kõvenemist ei saa GeoPlus®
täitematerjali ei lahustada ega sulatada ning materjal ei ima vett.
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Pumbatav Uretek GeoPlus® on keskkonnasõbralik materjal.
Teadusuuringud on näidanud, et GeoPlus®-ist ei leostu keskkonda
kahjustavaid aineid. Seega ei kujuta GeoPlus® endast vähimatki ohtu
ei põhjaveele ega ka ümbruskonna loomatikule ja taimestikule.
Uretek GeoPlus®-i paisumine toimub mittemürgise süsinikdioksiidi
toimel ja töö käigus ei eraldu kahjulikke aineid.
Uretek GeoPlus® on väga stabiilne materjal ja aastatepikkused
katsed on näidanud, et materjali omadused muutuvad aastate jooksul
vähe.
Uretek GeoPlus® käitub stabiilselt suurema osa füüsiliste
ja keemiliste mõjutuste suhtes ning maapinnas leiduvad
mikroorganismid ei kahjusta GeoPlus® täitematerjali.
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Põrandate ja vundamentide stabiliseerimine.
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• URETEK meetod kõrvaldab probleemi kiiresti, puhtalt ja hääletult, häirimata
seejuures majaelanikke või ettevõtte tööprotsessi.
• Säästlik, puhas, kiire, ökonoomne ja kestvate tulemustega meetod, mis ei
kahjusta keskkonda.
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• Tõstab ka põrandal paiknevaid konstruktsioone nagu siseseinad, riiulid,
masinad jms.
• Tootmist või laotegevust pole vaja katkestada.

Meil on hea meel tutvustada teile Soomes
väljatöötatud ainulaadset, patenteeritud
vundamentide, põrandate stabiliseerimise
ja ülestõstmise meetodit.

Põrandate, vundamentide ja ehitiste teiste
osade vajumine võib põhjustada majaomanikule ja ettevõttele seoses remonditööde,
tootmise katkestamise, ajutiste hoonete kasutuselevõtu jms-ga suuri väljaminekuid.
URETEK meetodi stabiliseerimis- ja tõstmistehnika põhineb spetsiaalselt selleks otstarbeks väljatöötatud materjali Uretek GeoPlus®
paisumisjõul. Paisuv täidismaterjal pumbatakse
16 mm puuraukude kaudu tõstetava pinna alla.

• 5-aastane garantii.

Vundamentide stabiliseerimine.

Põrandate stabiliseerimine

Tänu GeoPlus®-i suurele paisumis-/kandevõimele – 10000 kPa –, ja
omakaalukoormusele, mis on 1/10 betooni omakaalust, on URETEK
GeoPlus®-i abil stabiliseeritud kuni kümnekorruselisi hooneid.
Vundamentide stabiliseerimine on äärmiselt täpne protsess, kus
ei kasutata kaevamistöid ega muid meetodeid, mis kahjustaksid ümbritsevat maastikku.

URETEK GeoPlus® pumbatakse vundamendi alumise
serva juurest pinnase kandva kihini.
Esimese täitematerjali sisestamise faasi käigus
surutakse pinnasekihid märksa tihedamalt kokku
ning pinnase kandevõime suureneb. Teises faasis
Meie spetsiaalse väljaõppe saanud tehnikud juhivallandub täitematerjali pumpamisel äärmiselt
vad ja kontrollivad tõstmisprotsessi, kasutades
täpselt kontrollitud, ülespoole suunatud tõstejõud,
vastava aparatuuriga varustatud mobiilset masinamis näitab, et vundamendialused pinnasekihid
parki ja nivelleerimislaserit. GeoPlus® materjali abil
on saavutanud kandevõime, mis suudab lisaks
võib saavutada kuni 10.000 kPa tõstejõu, tolerantvundamendi staatilisele kaalule panna vastu ka
siga, mis on parem kui ±5 mm.
tõstmise käigus tekkivale dünaamilisele jõule.
Seda toimingut korratakse seni, kuni jõutakse kandURETEK meetodit on muuhulgas kasutatud tootmisva pinnasekihini. Suurim võimalik sügavus on u 5 m
hoonete, kaupluste, laoruumide, koolide, spordihallide,
maapinnast. URETEK annab 5-aastase garantii.
kirikute, eramajade, raekodade, silotornide vundamentide ning betoon- ja kivipõrandate stabiliseerimiseks ja
tõstmiseks. Samuti oleme tõstnud ja stabiliseerinud laevaehitusdokke, masinaid, betoonplatvorme, kandvaid
seinakonstruktsioone, lennuväljade maandumisradu,
ruleerimisteid ja lennukite seisukohti jms.
URETEK meetodi on väga hästi vastu võtnud mh insenerid, arhitektid, ehitusmeistrid, kindlustusettevõtted,
eramajade omanikud, ehitusametid jpt.
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Põranda stabiliseerimine URETEK meetodi abil seisneb
spetsiaalselt selleks otstarbeks väljatöötatud materjali
URETEK GeoPlus® kontrollitud pumpamises põranda
alla. Täitematerjal pumpamiseks puuritakse põrandasse/betoonist aluskihti 16 mm diameetriga puuraugud.
Tõsteprotsessi kontrollitakse tähelepanelikult lasernivelleerimisseadmete abil. URETEK GeoPlus® paisub
ja tõstab põranda oma kuni u 100000 kPa tõstejõu/
kandevõimega soovitud tasemele.
Kasutades URETEK meetodit jääb betoonpõrand alles
ja stabiliseerimistöö põhjustab sedavõrd vähe tüli, et
elu ja tegevus saavad hoones jätkuda peaaegu häireteta. Enamasti võivad inimesed jääda tööde ajaks oma
majja elama.
Samuti võivad laoriiulid, masinad jms jääda tootmishoonete
põrandate stabiliseerimise ajal oma tavalisele kohale.

Uretek meetod:
Uretek meetod on kiire, ökonoomne ja konkurentsivõimeline ega põhjusta
suurt tüli või ebamugavusi. Näiteks ei pea vabrikus põranda stabiliseerimise
ajal tööd katkestama. Kaubariiulid, masinad jms võivad jääda oma kohtadele.
Eramajade põrandate ja vundamentide stabiliseerimise käigus ei kahjustata
oluliselt ümbritsevat maastikku või koduaeda. Majas võib sees elada ka stabiliseerimistööde ajal.
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Pöörduge kindlasti meie poole, kui soovite täiendavat
informatsiooni URETEK meetodi kohta!

Uretek meetod täidab õhkvahe, tihendab täidise ja kergitab
lõpuks põranda/betoonist aluskihi soovitud/algsele tasapinnale.
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Uretek Meetod põhineb patenteeritud Uretek GeoPlus® materjali paisumisvõimel. Uretek GeoPlus® on keskkonnasõbralik, hüdrofoobne (vett-tõrjuv),
niiskust tõrjuv (mitte vettimav), tugev ja stabiilne materjal, mille paisumis-/kandevõime on kuni 10.000 kPa ja omakaal u 70-130 kg kuupmeetri kohta.
Uretek GeoPlus® stabiliseerib aluspinnase ja hoiab ära ehituskonstruktsioonide edasise deformatsiooni ja vajumise.
Uretek annab GeoPlus® materjali vastupidavusele/survekindlusele 5-aastase garantii.
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Alates 1977. aastast on tuhanded kliendid
kasutanud meie abi ehituskonstruktsioonide vajumisega seotud probleemide puhul
ja jäänud rahule.

• Eramajades saab põrandate stabiliseerimist teostada, ilma et elanikud
peaksid välja kolima.
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