WaterGate
Natychmiastowa ochrona przeciwpowodziowa
nieruchomości mieszkalnych i komercyjnych.
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Charakterystyka
Badania naukowe jednoznacznie potwierdzają, że wraz ze zmianami klimatu, w ciągu roku będzie padać
coraz więcej, choć długość okresów suchych pozostanie taka sama. Oznacza to, ze coraz większa ilość
wody będzie nas zalewać w tym samym czasie. Zwiększy się zatem ilość tzw. opadów nawalnych, które
tradycyjnie występują najczęściej wiosną i latem.

Mobilne bariery przeciwpowodziowe WaterGate, mocowane bezpośrednio w otworach drzwiowych, pozwalają
szybko i skutecznie zapobiegać skutkom zalania, chroniąc obiekty mieszkalne, handlowe i przemysłowe przed
żywiołem.
Oszczędność i ochrona przez zapobieganie
Koszty usuwania skutków powodzi mogą być bardzo wysokie. Bariery WaterGate to tanie, proste, ale skuteczne
rozwiązanie przeciwpowodziowe dla właścicieli nieruchomości mieszkalnych, handlowych czy biurowych,
które eliminuje ryzyko zalania nieruchomości i ponoszenia kosztów usuwania zniszczeń spowodowanych przez
wodę.

Zapory Watergate są zaprojektowane
jako zamiennik worków z piaskiem.
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Neoprenowy pokrowiec

Metalowa rama
Umiejscowienie zapory w ościeżnicy
(widok od strony pomieszczenia)
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Opady nawalne są szczególnie groźne w obszarach zurbanizowanych, ze względu na duże powierzchnie,
które nie przepuszczają wody do gruntu. Jeśli woda nie wsiąka w grunt, spływa do kanalizacji, która
często nie obejmuje całej powierzchni miasta i nie ma wystarczającej wydajności. W takich warunkach
może wystąpić tzw. szybka powódź i wiążące się z nią lokalne potopienia.

Ciągłość działania biznesu
Skuteczna ochrona przeciwpowodziowa dzięki
zastosowaniu barier WaterGate, pozwala zapewnić
ciągłość działania przedsiębiorstwom, nawet
w przypadku klęski żywiołowej. Przedsiębiorcy
unikają sytuacji, w której muszą ponosić koszty stałe
prowadzonej działalności przy jednoczesnym braku
przychodów.
Prosty i szybki montaż
Bariery WaterGate składają się ze stalowej ramy i dopasowanego do niej, szczelnego neoprenowego płaszcza.
Podczas montażu, specjalnie zaprojektowany mechanizm teleskopowy umieszczony z tyłu ramy umożliwia
szybkie dostosowanie szerokości konstrukcji do zabezpieczanego otworu (rys. 1). Następnie, za pomocą
czterech śrub dociskowych konstrukcja jest skutecznie uszczelniana od strony podłoża (rys. 2).
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Unikatowa konstrukcja umożliwia dostosowanie zapory do szerokości zabezpieczanego otworu, co eliminuje
konieczność montażu stałych mocowań czy też wcześniejszego nawiercania framug drzwi, Bariery WaterGate
są idealnym rozwiązaniem przeciwpowodziowym w przypadku zabytkowych budynków objętych ochroną
konserwatorską.
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Pytania i odpowiedzi
Czy bariera WaterGate sprawdzi się w przypadku mojej nieruchomości?
Tak, bariery WaterGate sprawdzają się w przypadku większości otworów drzwiowych.
Minimalna powierzchnia styku ramy z framugą jest równa szerokości ramy i wynosi
25 mm.
Czy mogę użyć bariery WaterGate w celu zabezpieczenia drzwi od wewnątrz?
Tak, jest to możliwe. Wielu klientów komercyjnych używa barier WaterGate w taki
sposób, aby zabezpieczyć wyjścia ewakuacyjne.
Czy bariery WaterGate są objęte gwarancją?
Szczelność i parametry wytrzymałościowe barier WaterGate przeszły szczegółowe
testy. Produkt jest objęty 12 miesięczną gwarancją producenta.

Czy z użytkowaniem barier WaterGate wiążą się jakieś ukryte koszty?
Nie. Bariery WaterGate są mocowane bez konieczności wykonywania wstępnych
prac montażowych, więc jedynym kosztem jest ten, związany z zakupem produktu.

Moja framuga jest bardzo nierówna, czy będzie miało wpływ na szczelność bariery
WaterGate?
Wszystko zależy od stopnia nierówności. Specjalnie dobrana grubość neoprenowego
płaszcza zapewnia pewien zakres tolerancji dla nierówności powierzchni styku, ale
im równiejsza jest powierzchnia, tym szczelniejsza cała konstrukcja. W przypadku
wątpliwości, sugerujemy wykonanie testu szczelności w warunkach suchych.
produktu.
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