HARD-CEM®

ЗАЩО KRYTON?
НАЙ-ЕФЕКТИВНИТЕ
РЕШЕНИЯ В СВЕТА
ЗА ХИДРОИЗОЛАЦИЯ
И УВЕЛИЧАВАНЕ
ДЪЛГОТРАЙНОСТТА НА
БЕТОНА

ИНТЕГРАЛНА ВТВЪРДЯВАЩА
СМЕС ЗА ЗНАЧИТЕЛНО
УВЕЛИЧАВАНЕ
УСТОЙЧИВОСТТА
НА ИЗНОСВАНЕ
И ЕРОЗИЯ НА БЕТОНА

Доказана дълготрайност в
продължение на над 14 години и
5.6 милиона м2.
Добре дефиниран, стъпка по
стъпка процес за монтаж, който
гарантира успех.
Осигурени са пълно съдействие
и консултации за отговори и
указания.
Уверение от водещата гаранция в
индустрията.

Независимо акредитирано
доказателство за изпълнение.
Kryton работи с индустриални,
академични и държавни
органи навсякъде по света за
разработване на стандарти за
сертифициране и методологии за
тестване.

Автобусно депо, Калгари,Канада

HARD-CEM®
Hard-Cem представлява интегрална втвърдяваща смес, използвана за увеличаване
устойчивостта на износване и ерозия на бетона.
Hard-Cem се добавя по време на разбъркването за увеличаване дълготрайността
на бетона чрез драстично намаляване на износване от ерозия и изтриване. Тя
превъзхожда и преодолява недостатъците на втвърдителите, които се нанасят
на повърхност и изискват повече труд, и може да се използва за увеличаване
дълготрайността на бетони, които са с висока и ниска степен на въздухо-въвличане.
Тъй като е интегрална смес, Hard-Cem може да се използва за втвърдяване на
хоризонтални, вертикални или наклонени повърхности от бетон и торкрет-бетон.

Hard-Cem спечели
Наградата за
Най-иновативен
продукт в Света на
бетона. До сега HardCem е поставен на
над 5.6 мил. м2 бетон.

• Подобрява безопасността на
условията на обекта (без прах)*
• Подобрява контрола на качеството*
• Няма странични ефекти върху нуждата
от вода за бетона, способността
за обработка, времето за престой,
развитие на якост или свиване
• Може да се използва за хоризонтален,
вертикален или наклонен бетон
*в сравнение със (сухи) втвърдители,
нанасяни върху повърхност

Адрес: София 1172,
ул. Тинтява № 15

Контролен бетон
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Бетон с Hard-Cem

2x срок на
износване

• Удължава срока на бетона 2 до 6 пъти
при сурови условия
• Единственият втвърдител, който може
да се използва за бетон с въздушни
клетки *
• Втвърдяване по цялата дълбочина на
бетона *
• Намалява разходите по монтаж *
• Ускорява строителството*
• Намалява разходите за поддръжка и
подобрява устойчивостта на бетона

Стандартна дълбочина на
износване (%)
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Тел.: +359 2 907 96 21
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28-дневна якост на свиване на бетона (MPa)

Email: office@4smart.bg
Web: www.4smart.bg
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ПРИЛОЖЕНИЯ

Писти, настилки за
магистрали и кръстовища
Хангари и гаражи
за трактори

Hard-Cem може да се използва
във всяка готова смес, торкрет
или сборен бетон за подобряване
устойчивостта на износване и
ерозия и удължаване срока на
живот на бетона. Обикновено се
използва в:

Подове на
производствени и
складови подове

Хидро-язовири,
шлюзове, преливници
и отточни канали

Сгради за обработка,
комунални и сгради
за поддръжка

•		 Индустрия
•		 Земеделие
•		 Инфраструктура
•		 Хидро съоръжения

Канали, тунели
и готови тръби

•		 Минно дело, петрол и газ
•		 Производство
Сгради за
добитък

Паркинги,
рампи и перони
Скейтборд паркове

Места, където е нужен бетон, устойчив на износване и ерозия.

ДОКАЗАНО ИЗПЪЛНЕНИЕ

Когато се добави към бетона, патентованата
технология Hard-Cem увеличава твърдостта
на бетонното мляко и силно намалява
възможността за изронването на фини и
едри фракции и частици, което е причинителя
на увреждане на бетонните повърхности.
Тъй като е монолитна, тя продължава да
осигурява устойчивост на износване за
повърхността по време на целия й живот.

Бетон 60 MPa (28 дни) - ASTM C 627 Robinson Abrasion Test
Увеличено износване
Износване (мм)
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С увеличаване на устойчивостта на
износване и ерозия на бетона, разходите
за поддръжка се намаляват, а подмяната на
бетон се отсрочва съществено.

Контролен бетон

Бетон с HARD-CEM

HARD-CEM БЕТОН

HARD-CEM В ДЕЙСТВИЕ
ВАНКУВЪР, Б. К., КАНАДА
КОНГРЕСЕН ЦЕНТЪР ВАНКУВЪР

УАЙТ РИВЪР, ОН, КАНАДА
ХИДРОСТАНЦИЯ УАЙТ РИВЪР

Hard-Cem осигурява отлична твърдост на бетона, както и
устойчивост на износване за повече от 21,000 м2 натоварени
подови настилки в конгресен център. Добавянето на
Hard-Cem към бетон спести много време по време на
строителството и намали общите разходи за монтаж.

Хидроелектрическите бетонни конструкции изискват поголяма устойчивост на ерозия за минимизиране износването
на бетона от агресивни води и отломки. Hard-Cem побеждава
ерозията за над 6,000 м3 бетонни конструкции, удължавайки
дълготрайността им.

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 www.kryton.com

Адрес: София 1172,
ул. Тинтява № 15

Тел.: +359 2 907 96 21
GSM: +359 88 821 29 68

Email: office@4smart.bg
Web: www.4smart.bg

