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СТРОИТЕЛСТВО НА
ВОДОНЕПРОПУСКЛИВИ

КОНСТРУКЦИИ

Премахнете риска като изградите от самото начало
водонепропускливи резервоари с използване на Krystol
Internal Membrane™ (KIM®) на Kryton и Krystol система за
спиране на вода при съединенията.
Хидроизолацията се поставя директно в бетона,
елиминирайки нуждата от мембрани. Krystol® технологията
на Kryton осигурява отлична устойчивост на вредното
разяждащо въздействие при контакт с канални, отпадни
води и водосъдържими химикали, като сулфати, хлориди и
киселини.
• Превръщате стени и плочи в непроницаеми бариери с
помощта на KIM или Krystol Broadcast™
• Създавате водонепропускливи строителни съединения и
тръби канали с използване на Krystol системата за спиране
на вода
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Осигуряване на водонепропускливи строителни
съединения с Krystol система за спиране на вода
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Ремонт на пукнатини с
Krystol система за ремонт
на течове

4

Предотвратяване на
течове в тръби канали
с помощта на Krystol
продуктите

РЕМОНТ И ХИДРОИЗОЛАЦИЯ НА

СЪЩЕСТВУВАЩИ
КОНСТРУКЦИИ

Удължете живота на съществуващи конструкции с помощта
на хидроизолация, там, където съществуващите мембрани
не успяват или където няма хидроизолация. Системата за
хидроизолация и ремонт на Kryton е единствената система,
която е силна колкото бетона и работи 100% от времето.
• Запечатвате пукнатини и спирате течове с помощта на
Krystol система за ремонт на течове
• С помощта на Krystol Plug™ и Krystol Repair Grout
обработвате течащи тръбни канали
• Предотвратявате навлизане н вода чрез нанасяне на
Krystol T1 & T2 по стени и плочи, които са предмет на
хидростатично налягане
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РЕМОНТ НА ВОДЕН РЕЗЕРВОАР ВELENES
Водохранилището Беленес е построено преди 10 години, но никога не е
използвано. Нуждаеше се от основна повторна обработка на повърхността.
Имаше пукнатини в стените и плочата. Съединителните отвори се нуждаеха
от хидроизолация. Беше необходим основен ремонт, за да се осигури
надежден и безопасен източник на питейна вода.

Ремонт на воден резервоар Беленес,
Гуадалахара, Мексико

Правителственият орган, отговорен за доставката на питейна вода и
канализационни услуги за район Джалиско, SIAPA, имаше предишен опит
с иновативен продукт, производство на Kryton, който беше използван за
хидроизолация на бетон. Две години преди това техническият директор
на SIAPA възлага пробна задача на Kryton с цел да провери дали тяхната
интегрална кристална хидроизолация ще може да ремонтира воден
резервоар на SIAPA в близкия Меса Колорада. Доволни от резултата
SIAPA включват интегралната кристална смес на Kryton и системата им за
ремонт в своите спецификации за всички бъдещи проекти за строителство
и ремонт на бетон.
Проектът използва Krystol система за ремонт на течове на Kryton,
последвана от покритие с Krystol T1 за целия резервоар. Krystol системата
осигурява не само сигурната хидроизолация на водния резервоар
Беленес, но Krystol продуктите са сертифицирани като безопасни за
контакт с питейна вода от NSF International (сертифициране съгласно NSF/
ANSI std. 61) и не съдържат никакви летливи органични съединения.
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TreePeople, е организация с нестопанска цел, която осигурява устойчиви решения за
проблеми с градска екосистема. Центърът се отличава с 216,000-галона подземна
бетонна цистерна, предвидена да получи платинен рейтинг за лидерство в областта
на енергиен и екологичен дизайн от американски съвет за зелени сгради. Тъй
като конвенционалните хидроизолационни мембрани се влошават във времето,
собствениците на центъра избраха да използват Krystol Вътрешна мембрана (KIM) на
Kryton и Krystol системата за спиране на вода за съединения. С елиминирането на скъпи
ремонти и поддръжка KIM осигурява безпроблемна хидроизолация за целия живот на
цистерната.
Подземна цистерна на TreePeople Център,
Лос Анжелис, Калифорния, САЩ

През 2011 г. Kryton получава наградата Проект на годината на GreenSite Awards за
работата си по цистерната на TreePeople.
Annacis Island Завод за обработка на отпадни води е най-голямата инсталация в
широката област на Ванкувър и осигурява вторична обработка на отпадни води за
приблизително 1 милион души. Четири огромни DAFT резервоара, с височина няколко
метра и 400 мм дебелина бяха с пукнатини и теч. Одобрени специалисти на Kryton бяха
наети за ремонта на течащите резервоари и други стени в съоръжението. За ремонта и
хидроизолацията на резервоарите бяха използвани Krystol Bari-Cote и Krystol T1 & T2.
Когато Annacis Island разшириха своите съоръжения беше използвана Krystol Вътрешна
мембрана (KIM) за хидроизолация на фундаментни плочи и стени вместо мембрана и
бентонит, в най-дълбоките места на обекта – три етажа под нивото на подземните води.

Annacis Island Завод за обработка на отпадни
води, Ванкувър, Бритиш Колумбия, Канада

Поради увеличаване на населението Водната комисия на Кучинг трябваше да разшири
питейната вода и то спешно. Комисията избра да добави към комплекса осми модул,
който да увеличи капацитета за производство на сладка вода на инсталацията със 100
милиона литра на ден. Срокът от година и половина правят скоростта и ефективността
на строителството от критично значение. Друг важен фактор за строителството
беше хидроизолацията, тъй като конструкцията е изложена на постоянно подаване и
изпомпване от инсталацията. Екипът използва Krystol Вътрешна мембрана (KIM), Krystol
система за спиране на вода и Krystol T1, за да предпази конструкцията от теч и да
отговори на кратките срокове за строителство.
Batu Kitang Комплекс а обработка на вода,
Бату Китанг, Кучинг, Малайзия

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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