
ХИДРОИЗОЛАЦИЯ 
И ДЪЛГОТРАЙНОСТ

 СМЕСИ И ПРИМЕСИ  ХИДРОИЗОЛАЦИЯ ЗА НАНАСЯНЕ НА ПОВЪРХНОСТ 
 СТРОИТЕЛНИ ШЕВОВЕ И ДЕТАЙЛИ  РЕМОНТ НА БЕТОН

• Удължавате живота на конструкцията 
• Спестявате време и строите по-бързо

• Избягвате разходи за ремонт и поддръжка
• Постигате по-голяма гъвкавост на дизайна

РЕШЕНИЯТА НА KRYTON ВИ ПОМАГАТ

SMART CONCRETE® ИНДУСТРИАЛНА ЕКСПЕРТИЗА 360° ТЕХНИЧЕСКА ПОДДРЪЖКА

• Създаден с използване на 
интегралните решения на Kryton.

• Реагира на средата, за да се 
защити от корозия, ерозия, 
износване и проникване на вода.

• Издържа до 6 пъти по-дълго от 
стандартен бетон – дори при най-
тежки условия.

Отделът по проучване и развитие 
на Кryton работи с индустрията, 
академични и правителствени 
органи по целия свят с цел 
разработване на стандарти за 
сертифициране и методологии на 
тестване. Ние разполагаме с най-
голямата лаборатория в Северна 
Америка, специализирана в 
непромокаемост на бетона. 
Продуктите Kryton са 
международно сертифицирани 
за съответствие с директиви, 
указания за безопасност и 
стандарти за качество.

Kryton осигурява Техническо 
обслужване преди, по време и 
след строителството. Получавате 
експертна помощ по продуктови 
инструкции, технически материали 
и видео обучение за всеки Kryton 
продукт. Ние осигуряваме пълно 
обучение по спецификациите за 
архитекти, инженери, изпълнители, 
дистрибутори и доставчици на 
готови смеси.

НА БЕТОНА

РЕШЕНИЯ ЗА
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ПРОДУКТИ, КОИТО ЗАЩИТАВАТ ЗАВИНАГИ:

ДИСТРИБУТОРСКИ ЦЕНТЪР
НА ODOM BEVERAGE, САЩ

Централата на Kryton е в Канада със 7 регионални офиса в Китай, Индия, Мексико, Сингапур, ОАЕ, Великобритания и САЩ. 
Нашите решения се продават от над 50 дистрибутори по целия свят.

Посетете нашия уебсайт, за да научите повече за продуктите на Kryton: Kryton.com

Kryton International Inc. 1645 East Kent Avenue, Vancouver, BC Canada V5P 2S8 
Tel: 1.604.324.8280   | Fax: 1.604.324.8899 | Email: info@kryton.com

KRYSTOL INTERNAL MEMBRANE™ (KIM®)
Krystol Вътрешна мембрана (KIM) е първата в света 
кристална хидроизолираща смес. KIM превръща цялата 
бетонна маса в хидроизолационна бариера.

KRYSTOL MORTAR ADMIXTURE™ (KMA)
Krystol смес за измазване (KMA) ви позволява 
да трансформирате високо пореста замазка във 
водоустойчива и устойчива на пукнатини бариера, която 
издържа на най-сурови условия.

KRYSTOL T1® & T2®

Циментова каша за нанасяне върху повърхност, която 
трансформира нов или съществуващ бетон в постоянна 
хидроизолационна бариера. Премахва нуждата от нанасянето 
на хидроизолационни мембрани по повърхността.

KRYSTOL® LEAK REPAIR SYSTEM
Нашето трайно решение за ремонт на течащи пукнатини, 
както от положителна, така и отрицателна страна, е 
идеално, когато искате да ремонтирате пукнатини само 
веднъж.

KRYSTOL® WATERSTOP SYSTEM
Krystol системата за спиране на вода се използва за 
хидроизолация на бетонни работни шевове, тръбни 
преминавания, отвори и компенсационни шевове.

HARD-CEM®

Hard-Cem е интегрална втвърдяваща смес, използвана 
за увеличаване устойчивостта на бетона на износване 
и ерозия. Добавя се към бетона по време на смесване 
за увеличаване твърдостта му и удължаване неговата 
износоустойчивост.

MARINA BAY SANDS, СИНГАПУР

CERTIFICATE No 05/4217

ПРИМЕРИ

Marina Bay Sands е една от най-впечатляващите конструкции 
в света и най-големия курорт. Проектът за 5,7 милиарда 
долара използва общо 60,000 м3 бетон, обработен с Krystol 
Internal Membrane™ (KIM®) за хидроизолация на тунели, водни 
резервоари, фундаментни плочи, окачени плочи и стени.

Проектът на стойност 20 милиона долара използва 3440 м3 

третиран с Нard-Cem® бетон за увеличаване износоустойчи-
востта на пода на складовете, осигурявайки безопасност и 
ефективност на работа за работниците и оборудването.
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