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Конгресен център Ванкувър,
Ванкувър,Канада

Канал Санта Лусия, Монтерей, Мексико

НАЙ-ЕФЕКТИВНИТЕ
СИСТЕМИ ЗА
ХИДРОИЗОЛАЦИЯ И
ВТВЪРДЯВАНЕ НА БЕТОН
В СВЕТА.

Решенията Smart Concrete® на Kryton включват собствени технологии, които позволяват на бетона да
реагира на околната среда, за да се защити срещу проникване на вода и корозия или ерозия и износване.
Тъй като продуктите Kryton извършват хидроизолация и втвърдяване отвътре навън, те създават или
постоянна хидроизолационна бариера, спираща проникването на вода, или увеличават твърдостта на
бетона за изключително удължаване живота на конструкцията. Kryton работи и отвън навътре; системата
хидроизолира пукнатини и подобрява издръжливостта на бетонните конструкции. Нашите продукти са
търсене в над 50 страни, от Канада до Китай, Индия до Индонезия, ОАЕ до САЩ.
Градски център, MGM Курорт и Дубай Свят,
Лас Вегас, САЩ

Бинтулу Парагон
Бинтулу, Малайзия

TELUS Гардън,
Ванкувър, Канада

ЗАЩИТЕТЕ СВОЯТА
ИНВЕСТИЦИЯ С
ИНТЕЛИГЕНТЕН БЕТОН:

ТЕХНОЛОГИЧНО УСЪВЪРШЕНСТВАН
БЕТОН, КОЙТО АВТОМАТИЧНО РЕАГИРА
СПОРЕД СРЕДАТА
Решенията Smart Concrete® на Kryton се използват от строителната индустрия заради тяхното изпитано във
времето и доказано изключително изпълнение, дълга гаранция и техническа поддръжка. Сграда. Хидроелектрическо
съоръжение. Мост. Всички те са повече от бетон и стомана, тухла и стъкло. Те са инвестиция на време, пари и талант,
които превръщат идеите в реалност. Тези инвестиции заслужават да бъдат защитени с решенията Smart Concrete на
Kryton и дълготрайна хидроизолация, повишена издръжливост и значително удължена износоустойчивост. Затова и
строителите от световна класа защитават с Kryton.
ИНТЕЛИГЕНТНА ХИДРОИЗОЛАЦИЯ

ИНТЕЛИГЕНТНО ВТВЪРДЯВАНЕ

Единствено Kryton защитава продължително бетона чрез
цялостна хидроизолация с прилагането на патентована
Krystol® технология. Krystol Internal Membrane™ (KIM®)
намалява пропускливостта на бетона и се използва вместо
хидроизолационни мембрани поставяни на повърхност.
Нашата революционно самозапечатваща се технология и
система за всеобхватна поддръжка трансформират бетона
във винаги налична, хидроизолационна бариера. В краткосрочен план ще прескочите седмици строителни графици,
ще намалите разходите за хидроизолация и ще увеличите
максимално площта на сградата. В дългосрочен план ще
избегнете течове и скъпи поправки. Всичко това обяснява как ние можем да предложим водеща за индустрията
25-годишна гаранция и как 40-годишни проекти на Kryton
днес са сухи, така както са били при построяването им.

Решенията Kryton втвърдяват бетона дълготрайно, осигурявайки конструкции със съществено удължен живот.
Нашата цялостна смес за втвърдяване, Hard-Cem®, се
използва за увеличаване устойчивостта на бетона на износване и ерозия. Нейната уникална технология увеличава износоустойчивостта на бетона до 6 пъти, преодолява
недостатъците на втвърдителите, които се нанасят върху
повърхността и позволява използване в хоризонтални,
вертикални или наклонени бетонни и торкрет-бетонни
повърхности. Hard- Cem намалява разходите за поддръжка, подобрява устойчивостта на бетона, съкращава
строителните графици и може да се използва с бетон с
въздушни пори.

ИНТЕЛИГЕНТНА ЗАЩИТА ЗА РАБОТАТА, КОЯТО ИЗВЪРШВАТЕ.
СОБСТВЕНИК

АПЛИКАТОР

ГЛАВЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ

••
••
••
••

•• Инструкции за постепенно нанасяне
•• Работа при всякакви условия на обекта
•• Елиминиране на стрес и разходи при
ремонт
•• Елиминиране излагането на вреден прах *

•• Увеличаване производителността на
обекта
•• Спестено време, по-бързо строителство
•• Намаляване на проблемите с работници
и квалификации

ИНЖЕНЕР

АРХИТЕКТ

ПРОИЗВОДИТЕЛ НА БЕТОН

••
••
••
••

•• По-добра гъвкавост на дизайна
•• Строителство съгласно LEED стандарти
•• Навременно и съобразено с бюджета
изпълнение на проекта

•• Техническата поддръжка се предлага
специално според вашите нужди
•• Добавяте стойност и възможности за
вашия бетон
•• Създавате дизайн за смес за хидроизолация или втвърдяване на бетон

Съкращаване на графици
Строите точно до линията на имота **
Намалявате скъпите ремонти
Удължавате живота на бетона

Доказана във времето технология
Независимо тестване и сертифициране
Дълга техническа поддръжка
Премахване на рискове и притеснения
при монтаж *

** Прилага се само за KIM

* Прилага се за Hard-Cem в сравнение с повърхност с нанасяни на повърхността (сухи) втвърдители
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KRYSTOL INTERNAL MEMBRANE™ (KIM®)
ХИДРОИЗОЛАЦИОННА СМЕС:

БЕЗ КОНКУРЕНЦИЯ.

1

ДОКАЗАНА КРИСТАЛНА
ТЕХНОЛОГИЯ

ХИДРОИЗОЛАЦИЯ
ЗА ЦЕЛИЯ ЖИВОТ
НА ВАШАТА КОНСТРУКЦИЯ.

Патентованата кристална технология на Kryton
реагира с водните и нехидратираните циментови
частици, за да образува неразтворими кристали с
формата на игла. Продуктите Кryton се използват
за хидроизолиране на бетон от 1973 г. През 1983
г. Kryton изобретяват KIM, оригинална кристална
хидроизолираща смес, с която революционизират
начина, по който се строи днес. Независимо
тестване в съчетание със затвърждаващия тест
на времето, са доказали, че хидроизолацията на
Kryton може да защити вашата конструкция през
целия й живот на обслужване.

2

ИНСТАЛАЦИЯ
СТЪПКА ПО СТЪПКА

ОСИГУРЕТЕ СВОЯ УСПЕХ
С НАШИЯ ДОБРЕ
ДЕФИНИРАН ПРОЦЕС.

Kryton ви помага да спестите време и пари
като елиминирате рисковете, свързани с
хидроизолация. Получавате експертна помощ –
преди, по време и след строителството – с
инструкции, технически материали и видео, които
правят лесно използването на продуктите за
създаване на водонепропускливи конструкции
с голяма дълготрайност. Ние предоставяме и
пълни спецификации и обучение за архитекти,
инженери, главни изпълнители, подизпълнители и
производители на бетон.

3

ВСЕОБХВАТНА
ПОДДРЪЖКА
НА МЯСТО

ПОЛУЧАВАТЕ
ТЕХНИЧЕСКИ
ОТГОВОРИ, КОГАТО
ВИ ПОТРЯБВАТ.
Няма друга компания за
хидроизолация, която са може да
се сравни с нивото на цялостна
поддръжка, предлагана от Kryton.
Упълномощените дистрибутори на
Kryton по света получават цялостно
обучение за използване на Kryton
продуктите и са с десетилетия
опит. Имате специфичен въпрос?
Винаги ще можете да се свържете
с лице по техническа поддръжка от
Kryton, независимо къде по света
се намирате.

4

5

ИНДУСТРИАЛНА
ЕКСПЕРТИЗА

НАЙ-ДОБРАТА
ЗА ИНДУСТРИЯТА
ГАРАНЦИЯ

НАЙ-НАДЕЖДНОТО
ИМЕ В СФЕРАТА НА
ХИДРОИЗОЛАЦИИТЕ

УВЕРЕНО
СТРОИТЕЛСТВО
С KRYTON.

Kryton имат независима
акредитация от строителните
власти по целия свят, като
International Code Council Evaluation
Service (ICC-ES), NSF
International и British Board of
Agrement (BBA). Kryton е горд,
подпомагащ член на индустрията
и академични органи като
Американския институт по
бетон (ACI) и Международния
институт по ремонт на бетон
(ICRI) и са се наложили като найнадеждното име в областта на
хидроизолациите.

Ние предлагаме водеща за
индустрията 25-годишна
гаранция за нашата
Krystol Internal Membrane™
(KIM®) смес. Желаете
допълнителна гаранция?
Kryton предлага единствената
хидроизолационна смес, която
се свързва с проекти, които
надживяват техните гаранции.

Купърс кей, Ванкувър, Канада
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HARD-CEM®
ЦЯЛОСТНА СМЕС ЗА ВТВЪРДЯВАНЕ:

ПОВИШЕНА ДЪЛГОТРАЙНОСТ
НА БЕТОННАТА ПОВЪРХНОСТ

1

ДОКАЗАНА ТЕХНОЛОГИЯ
ЗА ВТВЪРДЯВАНЕ

УСТОЙЧИВОСТ НА
ИЗНОСВАНЕ И ЕРОЗИЯ
ВЪТРЕ В БЕТОНА.
Решението на Kryton за втвърдяване на бетона
има история на доказана дълготрайност с
прилагането му от 2004 г. в над 5.6 мил. м2.
Hard-Cem увеличава твърдостта на бетонната
паста и намалява излагането на фини и едри
частици, което обикновено причинява
износване на бетонните повърхности. Тъй
като е цялостно, то продължава да осигурява
устойчивостта на износване за повърхността
през целия ѝ живот. С увеличаване на периода
на износване и ерозия на бетона, разходите
за поддръжка се намаляват и подмяната на
бетона се отсрочва съществено.

3

НАЙ-ДОБРА
СТОЙНОСТ

ИЗКЛЮЧИТЕЛНИ
ПРОДУКТИ,
ИЗКЛЮЧИТЕЛНИ
РЕЗУЛТАТИ.
Hard-Cem предлага най-добрата стойност
в сравнение с традиционните методи за
намаляване на износването като: сухи
втвърдители, течни сгъстители и високо
издръжлив бетон. Тъй като се добавя по време
на забъркването и е част от бетона, проблемите
по поставянето й се елиминират; строителните
срокове се скъсяват; и осигурявате
последователно изпълнение, което ви спестява
време и пари за целия живот на конструкцията.

2

ЛЕСНО
ПОСТАВЯНЕ

ДОБАВЕНА КЪМ САМИЯ
БЕТОН ОТ ВАШИЯ МЕСТЕН
ПРОИЗВОДИТЕЛ.
Елиминират се проблемите по поставяне, които
обикновено се свързват с втвърдителите за бетон.
Бетон, третира с Hard-Cem, се доставя до вашия
обект и ви спестява редица стъпи от процеса по
нанасяне. Не само се премахва праха на обекта,
но и се подобрява бетонното финално покритие
и се отстранява риска от деламинация. Hard-Cem
може да се използва за хоризонтални и вертикални
приложение, както и предварително излят и
торкрет бетон. Hard-Cem елиминира всички
трудности, свързани с традиционните метода
за повишаване устойчивостта на износване на
повърхността

KRYTON РАЗПОЛАГА С

РЕШЕНИЕ ЗА ВАС.
4
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Хидро-язовири,
бентове за напояване,
спускове и отточни
канали

Настилки на
мостове

Противопожарни
окачени
резервоари

Инсталации за
обработка на
отпадни води,
водни резервоари
и цистерни

Производствени
и складови
подове
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Платформи за
обслужване и
ремонт, комунални
и сгради по
поддръжка

Морски
конструкции:
морски стени,
сухи докове
и кейове

Подземен
паркинг, паркингконструкции,
рампи и перони

Приземни
фундаменти
и асансьорни
шахти

Канали, подземни
тунели и отляти
тръби

Транспортни
тунели

Писти, настилки
за магистрали и
кръстовища
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ПРОДУКТИ, КОИТО ЗАЩИТАВАТ ТРАЙНО
Смеси и примеси

Строителни съединения и детайли

Смесите и примесите на Kryton включват решения, които
осигуряват хидроизолация и дълготрайността на бетона.
Хидроизолационните смеси на Kryton се добавят към бетон
или строителен разтвор по време на бъркането и включват
Krystol Internal Membrane™ (KIM®) и Krystol Mortar Admixture™
(KMA). Те осигуряват хидроизолационна защита, която заменя
необходимостта от традиционните обработки на повърхността за
водонепропускливост и добавят дългосрочна издръжливост на
вашата конструкция.

Krystol водоспиращата система се използва за дълготрайна
непромокаемост на бетонни строителни съединения, пробиви,
съединителни отвори и контролни съединения. Водоспиращата
система на Krystol е тествана и доказана като такава с по-добро
изпълнение от други такива системи. Kryton е единствената
компания за цялостна хидроизолация, която предлага изцяло
всеобхватни решения за хидроизолация на бетон.

Kryton Hard-Cem® представлява цялостна смес за втвърдяване,
използвана за увеличаване устойчивостта на износване и
ерозия на бетона, удължавайки срока на износване с до 6 пъти.
Hard-Cem се добавя към бетона по време на разбъркването
за увеличаване твърдостта на бетона и удължаване срока
на износоустойчивост, както при хоризонтално, така и при
вертикално прилагане.
Kryton Con-Fume® кварцов дим е пуцоланов, допълнителен
циментов материал, от индустриален стандарт, който се използва
за производството на високо издръжлив бетон и торкрет-бетон,
хоросан или циментови разтвор, изискващи по-голяма якост и/
или намалена пропускливост на втвърдената циментова матрица.

Хидроизолация за поставяне на
повърхност
Хидроизолациите на Kryton за поставяне на повърхност се
нанасят върху бетона за защита срещу навлизане на вода
и включват Krystol T1® & T2® хидроизолационна система,
Krystol Broadcast™ и Hydrostop™ уплътнител. Те осигуряват
хидроизолационна защита, която добавя дългосрочна
издръжливост на вашата конструкция.

Krystol водоспираща система се състои от Krystol Waterstop
Grout™, Krystol Waterstop Treatment™, Krytonite™ Swelling Waterstop
и Kryton Crack Inducing Waterstop. Тези продукти се използват по
най-различни начини за хидроизолация на всички строителни
съединения и детайли, които се използват в бетонното
строителство.

Ремонт на бетон
Продуктите на Kryton за ремонт на бетон са специално
проектирани за повторно покриване, хидроизолация и ремонт
на течащи пукнатини, прониквания, съединителни отвори и
дефектен бетон от положително или отрицателно въздействие
на водно налягане. Продуктовата линия включва Krystol Plug™,
Krystol Repair Grout™ и Krystol T1®, които могат да се използват
заедно за формиране на Krystol система за ремонт на теч, както и
Krystol Bari-Cote™.
Продуктите на Kryton за ремонт на бетон са 100% съвместими с
цялата линия продукти на Krystol. Те могат да бъдат използвани
в бетон, който е изграден вчера или за конструкции, които
се нуждаят от ремонт на хидроизолация след десетилетия
експлоатация.

НАЙ-ЕФЕКТИВНИТЕ В СВЕТА РЕШЕНИЯ ЗА ХИДРОИЗ ОЛАЦИЯ НА БЕТОН
И УВЕЛИЧАВАНЕ НА ДЪЛГОТРАЙНОСТТА.
Kryton International Inc. е създател кристална хидроизолационна смес и извършва хидроизолация на бетонни повърхности с
патентована Krystol® технология от 1973 г. Притежава награди за иновация, производство, най-добро място за работа и награди за
предприемачество. През 2017 г. Kryton придобива Cementec Industries и сега разпространява Hard-Cem®, цялостен (без нанасяне по
повърхност) втвърдител за бетон за увеличаване устойчивостта на износване и ерозия на готов бетон, отлят бетон и торкрет-бетон.
Сега Kryton е единствения производител на Silica Fume продукти в западна Канада. Тя е активен член на Американския институт за
бетон, Международен институт по ремонт на бетон, Американска асоциация за торкрет-бетон и много други водещи организации.
Kryton изнася свои продукт в над 50 страни.
Централата на Kryton се намира в Канада, със 7 регионални офиса в Китай, Индия, Мексико, Сингапур,
ОАЕ, САЩ и Великобритания. Нашите решения се продават от над 50 дистрибутори в цял свят. За да
откриете най-близкия до вас дистрибутор на Kryton, моля, посетете нашия уебсайт: www.kryton.com

Kryton International Inc.
Адрес: София 1172,
ул. Тинтява № 15
Тел.:
+359 2 907 96 21
GSM +359 88 821 29 68
Email: office@4smart.bg
Web: www.4smart.bg

1645 East Kent Avenue
Vancouver, BC Canada V5P 2S8
Тел.: +1.604.324.8280
Факс: +1.604.324.8899
Безплатен номер: 1.800.267.8280
(само за САЩ и Канада)
Email: info@kryton.com
www.kryton.com

