УПОТРЕБА ПРИ НОВО СТРОИТЕЛСТВО
Хидроизолация на паркинги и гаражи (монолитни конструкции)
Хидроизолационната система Krystol Internal Membrane™ (KIM®) на фирма Kryton обхваща всички конструктивни елементи като
създава водонепропускливи бетонни конструкции, премахвайки необходимостта от използване на традиционните повърхностно
прилагани мембрани. В сравнение с други хидроизолационни системи, тя е много по-надеждна, има много по-дълъг период на
експлоатация и спестява време. По този начин се спестяват средства не само при първоначалното изграждане, но и в последствие
се намаляват разходите за ремонт и поддръжка.
Krystol Internal Membrane™ (KIM®)
Добавете в бетонната смес, за
да превърнете самия бетон в
перманентна хидроизолираща
мембрана.
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KIM® спира водата чрез
намаляване пропускливостта на
бетона. Благодарение на своята
способност, която е без аналог, да
самозапечатва микро пукнатините
и да спира вода дори и под найвисоко хидростатично налягане,
KIM® е най-ефективното решение за
хидроизолация на бетон в света.
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Krystol® реагира химически с водата и нехидратираните циментови
частици и образува неразтворими игловидни кристали, които запълват
капилярните пори и микропукнатини в бетона, блокирайки навлизането на
вода и водопреносими замърсители. Всяка влага навлязла в последствие в
конструкцията възобновява кристализацията, осигурявайки по този начин
перманентна хидроизолационна защита.

Krystol Waterstop System (KWS)
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Използва се за хидроизолация
на всички бетонни елементи,
в това число конструктивни
връзки, отвори, анкерни отвори и
конструктивни фуги.
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Работна фуга при стена/плоча
Работна фуга при стена/стена
Деформационна фуга
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РАБОТНА ФУГА ПРИ СТЕНА/ПЛОЧА
двойна защита

Метод вътрешно
с лента

Метод вътрешно
с Grout

тройна защита

Метод външно
с Grout

ОТВОРИ
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КОНТРОЛНА ФУГА

Работна фуга при плоча/плоча
Фуга от прекъснато полагане

6 Отвори
7 Контролна фуга
Метод вътрешно
с лента

Метод външно
с Grout

Метод с пораждане
на пукнатина

Адрес:

София 1172, ул. Тинтява № 15

Тел.:
GSM:

+359 2 907 96 21
+359 88 821 29 68

Метод външно
с Grout

Email: office@4smart.bg
Web: www.4smart.bg
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