KRYSTOL
INTERNAL
MEMBRANE™
(KIM®)

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

НАЙ-НАДЕЖДНАТА
ХИДРОИЗЛАЦИОННА
СМЕС

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.

TELUS Gardens, British Columbia, Canada
Waterproofed with KIM

KRYSTOL INTERNAL MEMBRANE™ (KIM®)
• Самозапечатва пукнатини – Активира се при появата
на влага и запечатва микропукнатини, които се развиват
по време на експлоатацията на конструкцията
• Екологично съобразена – Безопасна за питейна вода
(сертифицирана съгласно NSF/ANSI 61) и нетоксична
• Защитава арматурата – Предотвратява проникването на
водосъдържими замърсители и хлорна вода, която причинява корозия на арматурата
• Намалява свиването и напукването – По време на полагане и
втвърдяване увеличава качеството и дълготрайността на бетона
• Устойчива на замръзване-размразяване – Намалява ефекта от
разширяване и свиване при замръзване и размразяване на бетона.
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KIM съдържа Krystol технология. 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. Всяка влага, навлизаща
през целия живот на бетона ще инициира кристализация,
осигурявайки постоянна хидроизолационна защита.

е

KIM намалява пропускливостта
на бетона и се използва
вместо външно нанасяни
хидроизолационни мембрани.
Чрез спиране преминаването
на вода през бетона KIM добавя
издръжливост и дълготрайност
на бетона като го защитава от
химическа атака и корозия на
арматурна стомана.

• Хидроизолира бетона – Намалява проникването на вода
като намалява пропускливостта на бетона с 50-90% дори
при високо хидростатично налягане

ни

Krystol вътрешна мембрана
(KIM) представлява хидрофилна,
кристална смес, използвана
за създаване на постоянна
хидроизолация на бетона.

Адрес: София 1172,
ул. Тинтява № 15
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Kryton разполага с над 250 проектни
профила, налични на www.kryton.com

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

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

ПРИЛОЖЕНИЯ

KIM СПРЯМО
ТРАДИЦИОННИТЕ
ХИДРОИЗОЛАЦИИ:

KIM се препоръчва за всеки бетон, който е предмет
на водно налягане и може да се използва за излят на
място, готов или торкрет-бетон.

• Намалява нуждата от хидоизолационни мембрани за
нанасяне върху повърхността
Водни резервоари
и цистерни

• Не се пробива

Аквариуми, басейни
и водни съоръжения

• Скъсява сроковете за строителство

Заводи за
обработка на
отпадни води

Напоителни и
хидроелектрически
язовири

• Намалява разходите за поддръжка и ремонт
• Подобрява надеждността и контрола на качеството
• Осигурява по-голяма площ за сградата

KIM СПРЯМО
КОНКУРЕНТИТЕ:
• Krystol технологията е химически различна от тази
на конкурентите
• KIM е най-добре работещата кристална смес
• Най-високо ниво на намаляване на пропускливостта
• Най-надеждно самозапечатване на пукнатините
и най-добро намаляване на броя и размера им.
Ограничаване на напукването при изсъхване свиване и
разширения

Подземни
паркинги
Подземни
тунели

Морски структури
и канали

Асансьорни шахти
и фундаменти

• Единственият продукт доказано защитаващ срещу
корозия

Транспортни
тунели

• Само Kryton предлага цялостна система за
хидроизолация, която покрива всеки строителен
детайл
• Kryton са изобретатели на кристалната
хидроизолационна смес и с най-голям опит

KIM В ДЕЙСТВИЕ
ВАНКУВЪР, BC, КАНАДА - 700 WEST 8TH

KIM беше добавена към смес от торкрет-бетон, използвана
за хидроизолиране на бетонни оградни стени.
“С използването на Kryton KIM в торкрет-бетона като
хидроизолация успяхме да завършим проекта навреме с
ускорен темп на работа. Поради успеха на 700 West 8th, ние
започнахме да използваме Krystol система за хидроизолация
на Kryton в най-различни други проекти в различни ниски
части на BC”
- Браян Тъкър, вицепрезидент по строителство на ICON Pacific.

АТЛАНТА, САЩ - 55 ALLEN PLAZA

Подземните стени са изградени от горе надолу, с
използване на едностранни формиране срещу прах. За
хидроизолация е използвана KIM, тъй като поддържащата
стена не дава възможност за поставяне на конвенционални
мембрани.
“Kryton са невероятен екип и ние бяхме изключително
впечатлени от техните продукти. Те правят това, което са
обещали. Въпреки че има вода зад стените, тя не преминава
през бетона благодарение на кристалната технология на
Kryton”
- Рик Андерсън, президент на ABE.

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

Certified to
NSF/ANSI 61

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

