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WADIT® is een wereldwijd beproefd slotdicht
ingsmiddel voor damwandconstructies.
Een speciale samenstelling zorgt er voor dat
het zowel inzetbaar is onder tropische als
winterse omstandigheden. WADIT® is uiter
mate milieuvriendelijk en kan zonder pro
blemen ingezet worden bij grondwater en is
niet schadelijk voor het oppervlaktewater.

 ADIT® bestaat voor 100% uit natuurlijke en
W
biologische grondstoffen. De door patenten
beschermde en door damwandspecialisten
mede ontwikkelde samenstelling, garandeert
de beste resultaten in deze toepassingsge
bieden. De voorbeelden uit de gehele wereld
spreken voor zich. WADIT® zorgt voor een
goede waterdichtheid, is milieuvriendelijk
en duurzaam.
VOORDELEN
GETEST EN GECERTIFICEERD
WADIT® verbetert uw project. Dit bewezen en in het laboratorium
geteste dichtingsmiddel houdt water buiten, dicht tegen schadelij
ke substanties en houdt stand bij een drukverschil van 5 bar.
(case studies en technische documenten zijn te vinden op
www.WADIT.com).

Om een officieel U-certificaat voor de water
dichtheid van uw project te mogen ontvangen,
kunt u WADIT ook vakkundig door één van
onze specialisten laten aanbrengen.

!

EXTREEM KRACHTIG
WADIT® doet zijn werk in elke klimaatzone of het nu tropisch of
winters is. Daar waar een hoge drukdichting nodig is, met een
groot temperatuur bereik. Met WADIT® is een lange levensduur van
uw project gegarandeerd.
EXTREEM FLEXIBEL
WADIT® bezit een buitengewoon Memory-effect en vindt na ver
vorming zijn oorspronkelijk vorm weer terug. Conventionele dicht
ingsmiddelen worden bij een temperatuur van ca. 10°C of lager
hard en broos. WADIT® daarentegen behoudt ook in het grondwa
ter zijn flexibiliteit (tussen 5°C en 7°C het hele jaar door).
UNIVERSEEL
WADIT® kan in elk damwandslot toegepast worden.
MILIEUVRIENDELIJK
WADIT® is niet giftig en compleet uit natuurlijke grondstoffen ver
vaardigd. WADIT® is door een rijksinstituut getest en gecertifi
ceerd als een veilig product, dat zonder beperkingen in grondwa
ter en oppervlaktewater ingezet kan worden.
WEERVAST
WADIT® kan onder alle klimatologische omstandigheden toege
past, getransporteerd en geïnstalleerd worden. Het weer speelt
hierbij geen rol.
VAKKUNDIGE INSTALLATIE
Als het product door een gecertificeerde specialist wordt aange
bracht, wordt een perfecte dichtheid voor uw project gegaran
deerd. U kunt erop vertrouwen dat de kwaliteit van uw project
nooit ter discussie komt te staan.
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WADIT® – het professionele
slotdichtingssysteem
De hoge betrouwbaarheid van WADIT® kan
ook worden toegeschreven aan de pro
fessionele toepassing. Als WADIT® door
een opgeleide en gecertificeerde vakman
geïnstalleerd wordt, garanderen wij een
effectieve en duurzame dichtheid. U kunt
WADIT® ook van tevoren laten installeren.
Neemt u contact met ons op om te ervaren
waar u WADIT® kan inzetten of vraag om
ondersteuning voor een professionele
installatie van WADIT®.

In het laboratorium getest
en gecertificeerd
De veiligheid van WADIT® wordt regelma
tig getest en bevestigd. Het is een veilig
materiaal om in de buurt van waterwin
gebieden te gebruiken. Het instituut
voor milieu-geologie en verontreinigde
locaties van het Landesgewerbeanstalt
Bayern (handelstoezichtsinstituut voor de
deelstaat Beieren) heeft de certificering
aan WADIT® toegekend. Het verslag van
de LGA komt tot de conclusie dat WADIT®
dichting zonder beperking in damwandslo
ten, die in aanraking komen met grondwa
ter en oppervlakte water, toegepast kan
worden. Er zijn geen aanwijzingen dat er
schade aan de gezondheid optreedt.
Voor het volledige verslag gaat u naar
http://tinyurl.com/WADITSafe of voor
meer informatie over WADIT® bel
Gooimeer +31 (0)36-5370333

Gerry McShane:
„Als damwandspecialisten kunnen we ons
het risico van een niet dichte of weinig
duurzame slotdichting niet veroorloven.
In het bijzonder als het om hoogwater
veiligheid gaat. WADIT® is het enige
dichtingsmiddel voor de toepassing in
damwandsloten op de markt, dat speciaal
door damwandspecialisten ontwikkeld is
en toegepast wordt. Vandaar dat het een
geweldig bericht voor ons bij Pilepro was,
dat de ingenieurs voor het Amerikaanse
leger, WADIT® als dichtmiddel voorgesteld
hebben voor de beschermingsconstructies
in New Orleans.
Elke dam vraagt om een bijzondere verant
woordelijkheid maar geen één zo veel als
die in New Orleans.“
Gerry McShane PilePro hoofd ingenieur
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