
София 1172,
ул. Тинтява № 15

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

Адрес: Тел.:
GSM:

Email:
Web:

office@4smart.bg
www.4smart.bg

ХИДРОИЗОЛАЦИЯ НА 
КОНСТРУКТИВЕН ТОРКРЕТ-
БЕТОН С KRYSTOL INTERNAL 
MEMBRANE™ (KIM®)



ПРОБЛЕМЪТ:
Защо е толкова трудно да се направи 
хидроизолация на торкрет?

РЕШЕНИЕТО:
Използване на Krystol Вътрешна мембрана
(KIM) за хидроизолация на конструктивен
торкрет вместо мембрана

1. Най-често торкрет се използва на глухи стени и няма 
достъп за поставяне на мембрана

2. Мембраните, които се провесват и поставят носят 
риск от увреждане и/ или скъсване на шевове

3. Поставянето на мембрана е свързано с допълнително 
време и пари

4. Трудно е се постигне надеждна хидроизолация около 
тръби и други проникващи елементи

5. Торкрет-бетон има склонност да се свива и напуква 
повече от отлетия на място бетон

1. Намалявате риска: KIM се смесва с и става посто-
янна част от торкрета и така няма риск от повреда по 
хидроизолационната система

2. Строите по-бързо: KIM позволява по-бързо строи-
телство, тъй като няма нужда от планиране на време 
за поставяне или изчакване при забавяне

3. По-практично: KIM е интегрална хидроизолация и 
няма нужда от достъп до глухата страна на торкрета

4. Намалявате напукването: Торкрет, третиран с KIM 
доказано намалява пукнатини в следствие от свиване

5. Надеждно хидроизолирате около тръби и други 
преминаващи елементи: KIM хидроизолационната 
система може надеждно да хидроизолира около тръби 
и други преминаващи елементи

6. Защитава срещу корозия: KIM доказано защитава 
метална арматура срещу корозия

7. Удължава дълготрайността: KIM увеличава дълго-
трайността на торкрета като го защитава от вредни 
химикали

8. Kryton предлага водеща за индустрията 25-го-
дишна гаранция на производителя

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПОЛЗИ ОТ ИЗПОЛЗВАНЕ НА
ХИДРОИЗОЛАЦИОННАТА СИСТЕМА НА KRYTON ЗА ТОРКРЕТ БЕТОН
• Увеличавате рентабилността: Няма нужда да се връщате назад и да ремонтирате течове, които са типични за 

конструкции от торкрет, хидроизолирани с мембрани.
• Спокойствие: Експертизата от типа „всичко от едно място”, осигурявана от Kryton намалява риска. Знанията 

и експертизата на Kryton по специфични детайли за торкрета, включително хидроизолация за работни шевове, 
преминаващи елементи и други трудни детайли, ви предоставят изцяло съхранена и хидроизолирана бетонна 
конструкция само от един партньор. Kryton премахва риска за хидроизолацията на риска.

“…в сравнение с мембрани или други смеси, KIM от Kryton предлага отлично 
изпълнение благодарение на своята уникална, самозапечатваща технология, която 
може да намали свиването по време на втвърдяване в комбинация с намаляване на 
напукването. Това ни позволява да изграждаме водонепропускливи конструкции с 
по-голяма увереност и за по-кратко време.”

- Гари Хоукинс, Torrent Shotcrete Structures Ltd.

“                „

ЗНАЕХТЕ ЛИ?

Конструктивният 
торкрет се превръща 
в предпочитан метод 
за изграждане 
на фундаменти, 
строителство 
на резервоари, 
паркинги и много 
други конструкции, 
защото е до 50% по-
бързо в сравнение 
с конвенционалния 
бетон, излят на място.
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С ХИДРОИЗОЛАЦИЯТА НА KRYTON СТРОИТЕ ПО-ДОБРЕ
Въпреки че конструкциите от торкрет са трудни за хидроизолиране, опитът и систематичният подход на Kryton успяват да 
обхванат всички детайли. Има много неща, които трябва да се съобразят и които са различни от хидроизолира на кон-
струкции, изградени с отлят на място бетон. Стабилизиране на арматура, екраниране, опитни и внимателни работници, 
точни проекти за бетонна смес, климат, работни шевове, преминаващи елементи и напукване, са само няколко от нещата, 
на които трябва да се обърне внимание при работа с торкрет в сравнение с отлят на място бетон.  Повечето мембранни 
хидроизолационни системи не обръщат внимание на разликите в поставянето на бетона и водят до грешно изпълнение, 
което налага скъпи ремонти.

Kryton покрива всички тези аспекти. Kryton International Inc. осигурява най-ефективните в света системи за хидро-
изолация на бетон. С над 40 години опит и повече от 10 000 успешни проекта по хидроизолация Кryton са признати и 
утвърдени като лидер при премахване на риска при хидроизолиране на бетона.

Преминаваща тръба: 
Използвайте Krystol Waterstop 
разтвор за хидроизолация на 
преминаващи тръби.

Хоризонтални и торкрет 
шевове в стена: Използвайте 
Krystol Waterstop система 
(Торкрет) за хидроизолация на 
хоризонтални работни шевове 
и третиране на непланирани 
студени шевове в проводни 
линии.

Компенсационни шевове 
в стена: Използвайте 
Krystol Waterstop система 
(Компенсационни шевове) за 
създаването на шевове в стени.

Стени: Добавете Krystol 
Internal Membrane (KIM) смес 
за хидроизолация на бетон към 
сместа торкрет за защита на 
стени от навлизане на вода и 
други замърсители.

Шевове в плоча към 
стена: Използвайте Krystol 
Waterstop система (Външна) 
за хидроизолация на работни 
шевове.
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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

CERTIFICATE No 05 /4 217 Certified to
NSF/ANSI 61

Центърът за посетители беше построен с цел да надхвърли LEED (Лидерство в енергиен 
и екологичен дизайн) Платинен статус и да последва Предизвикателството Жива Сграда, 
което определя най-високата мярка за устойчивост за изградени среди. Krystol Internal 
Membrane (KIM) смес за хидроизолация на бетон на Kryton беше използвана за хидроиз-
олация на водната цистерна на обекта, както и на стената зад стената от набивен грунд. 
Krystol Waterstop система на Kryton за шевове беше използвана и за цялостно покриване 
на водната цистерна.

За новия пешеходен тунел са обсъждани няколко системи за хидроизолация, включи-
телно HDPE мембрана, PVC мембрана, двойно свързана, нанасяна със спрей циментова 
мембрана и циментови бетонни смеси. След оценка на разходите и строителните съобра-
жения по тези методи, е избрана комбинация от две системи за постигане на планираните 
и желани резултати. Решението е било да се използва Krystol вътрешна мембрана (KIM) на 
Kryton в структурните стени от торкрет-бетон и бетонните плочи на тунелите, а след това 
по стените да се нанесе двойно свързана, нанасяна със спрей мембрана.

Дом на Брус Уилис и Лари Кинг, както и на други, 24-етажната Карлайл Резиденс се 
отличава с цени от $2.9 милиона до $15 милиона. Паркинг конструкцията на четири 
нива е оборудвана с модерна асансьорна система, която отвежда собствениците до 
съответните им апартаменти посредством само един коридор. Поставянето на сградата 
над водоносен слой е предизвикателство за архитектите и тяхната проектна концепция. 
Участниците в проекта избраха да хидроизолират всяка част от подземните зони със 
системите за хидроизолация на Kryton. Паркинг конструкцията беше изградена с KIM-
третиран торкрет, елиминирайки нуждата от конвенционални мембрани. Бяха умишлено 
направен контролни пукнатини, обработени с Kryton система за ремонт на пукнатини, а 
всички шевове бяха третирани с Krystol Waterstop система на Kryton. При третирането 
на всички съединителни отвори и отвори в греди подробните инструкции за нанасяне от 
Kryton бяха полезни в предпазването на тези зони.

Winner of the 2012 Outstanding Shotcrete Project
Project of the Year for Infrastructure from the American Shotcrete AssociationVanDusen Ботаническа градина –

Център за посетители, Ванкувър

Пешеходен тунел на Knight Theater,
Шарлот, САЩ

Карлайл Резидънс,
Лос Анжелис, Калифорния, САЩ

ТРИ ОТ МНОГОТО УСПЕШНИ ПРОЕКТИ

Kryton International Inc. 
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
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