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Kryton премахва риска при изграждането на устойчиви,
хидроизолирани бетонни паркинг конструкции.

МОЖЕТЕ ДА ПОСТРОИТЕ
ВОДОНЕПРОПУСКЛИВИ

ПАРКИНГ КОНСТРУКЦИИ
С ДЪЛЪГ ЖИВОТ

Паркинг конструкциите се различават от други бетонни
сгради поради:
• Намалените покривни и облицовъчни покритие и контрол
на климата, които водят до по-лошо, директно или
индиректно излагане на дъжд, сняг, слънчева светлина,
температурни вариации и преносими по въздуха хлориди;
• Водните и водосъдържимите замърсители могат да
причинят корозия на арматурата и да компрометират
структурната цялост на конструкцията;
• Транспортната интензивност, която води до сериозно
натоварване и депозити от сол срещу заледяване;
• Широко мащабен размер, който увеличава потенциала от
вреда, причинена от ограничение на движенията и силите,
свързани с промени в обема.

Всички тези фактори оказват влияние върху дълготрайността на паркинг конструкциите и следва да се вземат предвид
при проектирането им. Системата за хидроизолация на бетон на Кryton намалява риска чрез трансформиране на бетона в
мощна водоустойчива бариера, която удължава дълготрайността на вашата нова паркинг конструкция.
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Създаване на
водонепропусклива конструкция
с използване на Krystol Internal
Membrane™ (KIM®) в стени и
плочи от сборен, отлят
на място или торкрет-бетон.
KIM изгражда хидроизолация
директно в бетона,
елиминирайки нуждата от
ненадеждни мембрани.
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Хидроизолирани тръбни
преминавания и съединителни
отвори с използване на
Krystol Waterstop Grout™.

Създаване на две нива защита
на строително съединение
с физическа и кристална
химическа преграда с
използване на Krystol® система
за спиране на вода.

Изграждане на водоустойчиво
уплътнение при
компенсационни шевове на
окачени плочи.
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Цялостната хидроизолационна система на Kryton
прави бетона по-устойчив:
• Системата за хидроизолация на Kryton самозапечатва
течове и защитава арматурата от корозия
• Спомага за по-ефективно използване на време и пари
• Заменя податливите на теч мембрани

Удължете живота на своята паркинг конструкция с използване
на цялостната система за хидроизолация на Kryton.

РЕМОНТ И УДЪЛЖАВАНЕ
СРОКА НА ЖИВОТ НА

СЪЩЕСТВУВАЩИ
ПАРКИНГ КОНСТРУКЦИИ

• Ремонт на паркинг конструкции, увредени от проникване
на почвени води и течове
• Спира навлизането на водни и водосъдържими
замърсители
• Предотвратява преждевременното износване на
структурни компоненти
• Удължава дълготрайността на паркинг конструкцията
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Хидроизолиране на
течащи пукнатини и
съединения с използване
на Krystol система за
ремонт на течове
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Хидроизолация там,
където съществуващите
мембрани са поддали или
където няма първоначална
хидроизолация с
Krystol T1 & T2®; система
циментова замазка, която
става интегрална част от
бетона за предотвратяване
навлизането на вода.
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Ремонт на теч при
преминаваща тръба и
съединителни отвори с
използване на Krystol
система за ремонт на
течове.
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The Erickson е луксозна, 20-етажна бетонна и стомано-укрепена сграда със стъкло от
всички страни и вълнообразна форма, която се издига от края на Фолс Крийк в центъра
на Ванкувър, заобиколена от вода от три страни.
За бетона под земята е избрана Krystol Вътрешна мембрана (KIM) на Kryton. KIM е
използвана за всички ограждащи стени под земята. В допълнение строителят е положил
хиляди линейни фута Krystol система за спиране на водата на Kryton за запечатване
на подземните строителни съединения, осигурявайки им същата степен на кристална
защита, както в бетона.
The Erickson - подземен паркинг,
Ванкувър, Б.К., Канада

Krystol системата за хидроизолация елиминира нуждата от външни хидроизолационни
мембрани, спестила е време и разходи за труд и е осигурила гарантирана срещу течове
сграда, която може гордо да носи името Артър Ериксон.
Използвана е Krystol вътрешна мембрана (KIM) на Kryton за хидроизолация на
фундаментна плоча и оградни стени, а за всички студени съединения в плочи и стени
е използвана Krystol система за спиране на вода. Krystol системата за хидроизолация е
спестила на екипа хиляди долари и 48 дни от срока за строителство.
“Прилагането на всички стандартни методи за хидроизолация би било почти невъзможно за
нашия проект. Особено като се имат предвид предизвикателствата, на които се натъкнахме
по време на изкопните работи: 12-метров (39.4 фута) канална стена и изключителен напор.
Необходима ни беше съвременна система за хидроизолация, която може да издържи на тези
пречки особено по време на отливане на матовата плоча.”

Al Mashfa частна болница – подземен
паркинг, Джеда, Саудитска Арабия

– Г-н A. Хамис Елмас, Мениджър на проект и архитектурен консултант, Al Mashfa Group

За KK Times Square разработчиците са използвали Krystol вътрешна мембрана (KIM) на
Kryton, нанасяна върху повърхността Krystol T1 & T2, Krystol система за спиране на вода
за съединения и Krystol система за ремонт на течове. Продуктите от Krystol серията са
отговорили на изискванията за:
• адекватна цена и лесно поставяне
• система, която ще е дълготрайна и ще минимизира бъдещите
разходи за ремонт и неудобства
KK Times Square – подземен паркинг,
Кота Кинабалу, Малайзия

• система за хидроизолация, която ще може да устои на значително
хидростатично налягане и да защити срещу корозия на арматурата

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
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