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МОРСКИ КОНСТРУКЦИИ
С КРИСТАЛНА ХИДРОИЗОЛАЦИЯ
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ТЕРМОМЕТЪР НА РИСКА

ИЗПОЛЗВАЙТЕ ПРАВИЛНИТЕ ПРОДУКТИ
ЗА ЗАЩИТА И УДЪЛЖАВАНЕ
ЕКСПЛОАТАЦИЯТА НА ИНФРАСТРУКТУРАТА
ПРИ НЕБЛАГОПРИЯТНА МОРСКА СРЕДА

“
МОКРА ЗОНА

Корозията на
арматурата
причинява
големи
пукнатини,
които водят до
преждевременно
износване на
бетона и скъп
ремонт.

„

ПРИЛИВНА ЗОНА

ПРОБЛЕМЪТ:

РЕШЕНИЕТО:

Бетон, който се намира в или близо до морска
среда е с по-голям риск от хлорна атака и корозия
поради постоянните цикли мокро-сухо, които
внасят вода през малките пространства и микропори в бетона.

Krystol Internal Membrane™ (KIM®) представлява хидрофилна
кристална смес, която се използва за създаване на постоянна
хидроизолация за бетона.

Преминаването на водата през бетона позволява
на водосъдържимите хлориди да проникнат към
арматурата и да причинят корозия, която води до
значително налягане и напукване.
Тези фактори спомагат за бързото износване на
бетона и драстичното скъсяване на живота му.

KIM ефективно и надеждно намалява пропускливостта на
бетона и самозапечатва микро-пукнатините през целия период
на експлоатация на конструкцията. Като предотвратява
премина KIM елиминира факторите, които причиняват
ранно разрушение на бетона, като химическата атака и
корозия н арматурата. Вместо това KIM е решения за трайна
хидроизолация, която осигурява устойчивост и дълготрайността
за бетонната конструкция.

KRYSTOL® ТЕХНОЛОГИЯТА ПРЕВРЪЩА БЕТОНА В ТРАЙНА
ХИДРОИЗОЛАЦИОННА БАРИЕРА ЧРЕЗ НАМАЛЯВАНЕ НА
ПРОПУСКЛИВОСТТА И УВЕЛИЧАВАНЕ НА УСТОЙЧИВОСТТА

КАК РАБОТИ:
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Всяка влага, навлизаща през целия живот на бетона ще инициира
кристализация, осигурявайки постоянна хидроизолационна защита.

Нер

KIM е кристална хидроизолираща смес, която използва Krystol®
технология за хидроизолация на бетона. Когато се добави към бетона,
Krystol реагира химически с водата и неводни циментови частици, за
да формира неразтворими кристали с формата на игла. Тези кристали
запълват капилярните пори и микро-пукнатини в бетона, което блокира
пътя на водата и водосъдържими замърсители.
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Напречно сечение на незащитен бетон

Напречно сечение на бетон, защитен с KIM

Krystol вътрешна мембрана (KIM):
Трайно хидроизолира бетона за защита от:
• Корозия на арматура
• Въздействие на хлориди
• Въздействие на сулфати
• Карбонизация
• Реакция на алкални елементи (AAR)
• Увреждане при замразяване/ размразяване
Намалява пластичното и свиване при съхнене
на бетона, предотвратявайки:
• Пукнатини в бетона
• Директно излагане на арматурата на вода и хлориди
• Ранна поява на корозия
Осигурява самозапечатване на статични пукнатини
през целия живот на конструкцията
• Сертифициран до 0.5 мм – тестван до 0.77 мм
• Постоянно решение, без нужда от повторно нанасяне
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10-годишно проучване на Университета на Хавай
препоръчва KIM

КОНТРОЛНО

КИМ

Проведено е дългосрочно проучване на корозията с цел да
се оцени устойчивостта на 22 проби стоманобетон, всички
съдържащи различни пуцолани и химични примеси. Тестовете панели са изложени в морска среда, приливната зона
на пристанище Хонолулу в периода 2002-2012 г. Панелите
са наблюдавани за потенциал на полуелементи, хлоридни
концентрации, напукване и видими следи от корозия.

ОСНОВНИ ЗАКЛЮЧЕНИЯ
• Панелът, който използва Krystol вътрешна мембрана (KIM)
в отношение2% има по-слабо отчитане на полуелементи
и е без видими следи от корозия

След 10 години излагане на морска среда:
Контролен бетон/ бетон, третиран с KIM

• KIM значително превъзхожда други смеси за намаляване
на пропускливостта и добавки за защита от корозия
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Независимо тестване от Британския съвет за одобрение
(BBA) потвърждава, че Krystol Вътрешна мембрана (KIM) се
отличава с отлични хидроизолационни свойства. Способността
на KIM да спира водата увеличава трайността на бетона,
тъй като разширението при замръзване/размразяване и
напукването от корозия на практика се елиминират.
Водопропускливост
Свиване при съхнене
Разширение при мокрене
Разширение
замръзване/размразяване
Устойчивост на натиск (28 дни)
Якост на огъване
Пропускливост на водни пари

Намалена 70%
Намалено 25%
Намалено 33%
Намалено 86%
Подобрена 11%
Подобрена 7%
Намалена 17%

Контролен бетон спрямо бетон, третиран
с KIM след 100 цикъла на замръзване и
размразяване

Никоя друга компания няма повече опит в защита на бетон от вода от Kryton International Inc.
Kryton в новатор в разпространението на технологията за кристална хидроизолация в света за повече от 40 години и
изобретява сместа за кристална хидроизолация. Kryton предлага цялостна серия хидроизолационни продукти за ново и
съществуващо строителство, включително примеси, покрития за нанасяне върху повърхност, строителни съединения и
детайли, както и системи за ремонт.
Krystol технологията на Kryton се използва за успешна хидроизолация за високорискови проекти в целия свят и се е
доказала като удължаваща живота на конструкцията чрез формиране на устойчив, дълготраен бетон.
Глобалната мрежа на Kryton включва служители в Канада, САЩ,
Великобритания, ОАЕ, Индия, Китай, Сингапур, както и дистрибутори в над
50 страни. За да откриете близък офис на Kryton, посетете: www.kryton.com
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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

Certified to
NSF/ANSI 61

