ПЕЧЕЛИТЕ
ПОВЕЧЕ,
КОГАТО
ИЗПОЛЗВАТЕ
KIM®

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

ХИДРОИЗОЛАЦИОННИ
РЕШЕНИЯ ЗА ОТЛЯТ БЕТОН

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.

KRYSTOL INTERNAL MEMBRANE™ (KIM®)

КАК РАБОТИ

Krystol Internal Membrane™ на Kryton, позната като KIM® осигурява
добавена стойност за продукти от отлят бетон. KIM е патентована
смес, която реагира с цимент и вода за формиране на милиони
кристали с формата на игла и запълва порите и микро-пукнатините
в бетона. Ако с времето се образуват нови пукнатините кристалите
се активират и нарастват, за да блокират водата, която се опитва да
влезе или излезе – така осигурявайки постоянна хидроизолация за
много години.

Когато се смесят с вода,
химикалите на KIM реагират, за
да формират милиони кристали
с формата на игли. Тези кристали
нарастват и запълват малките
пори и микро-пукнатини в бетона,
блокирайки водата. С времето и
въздействията, които образуват
нови пукнатини всяка влизаща
влага активира отново кристалите
и така се осигурява постоянна
хидроизолация за много години.

Добавянето на KIM към отлят бетон добавя стойност в съществен
размер и ви позволява да спестите средства. Вашите клиенти ще
са доволни от отлятите продукти, които пристигат на обекта вече
хидроизолирани, спестявайки им време и пари.

ПРЕДИМСТВОТО НА KIM:
1. Добавена стойност – Потребителите и изпълнителите печелят
предимство от това, че готовите продукти пристигат на обекта с
вече поставена хидроизолация
2. Екологичен избор – Безопасен за питейна вода (сертифициран съгласно NSF/ANSI std. 61) и нетоксичен продукт
3. Постоянно решение – устойчив на физическа повреда или
износване, самозапечатва микро-пукнатини
4. Защитава арматура – Предотвратява проникването на
водосъдържими замърсители и течности с хлориди, които
причиняват корозия на арматурата
5. Устойчивост и намаляване на пукнатини – Намаляване
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свиване и напукване по време на полагане и втвърдяване,
подобрява качеството и дълготрайността на бетона
Устойчивост за замразяване-размразяване – подобрява
издръжливостта чрез висококачествени въздушни добавки,
които смекчават ефекта от разширяване и свиване на студена
вода в бетона
Превъзхожда конкуренцията – Лидер в пряко съпоставими
тестове за устойчивост на хидростатично налягане и свойства за
самозапечатване
Самозапечатване – KIM се реактивира при появата на влага и
запечатва нови пукнатини дори години по-късно
Удължава живота на бетона – подобрява издръжливостта,
защитава арматурата и е устойчив на хидростатично налягане
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СФЕРА НА ПРИЛОЖЕНИЕ
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, в това число за:
•
•
•
•
•
•

Комунални конструкции
Водни и съоръжения за отпадни води
Санитарни и дъждовни води
Продукти, свързани с транспорта
Сгради и места за отдих
Земеделски продукти

KIM В ДЕЙСТВИЕ
SPS Septic, Джордия, САЩ

Bode’s Precast Septic Tanks, Вашингтон, САЩ

“Системата KIM се използва лесно, изисква малко труд и
посрещаме общинските изисквания, съгласно които не се
позволява полагането под земята на системи на базата на
катран.”

“Използваме я (KIM) в нашите септични танкове като мярка
за предотвратяване проникването или излизането на вода от
танка чрез пукнатини, които могат да се появят по време на
производствен процес или в бъдеще при слягане.”

ТУНЕЛ В ПОЛИЦЕЙСКИ
ЦЕНТЪР МАНУКАУ
НОВА ЗЕЛАНДИЯ
Полицейският център Манукау в Нова
Зеландия се нуждаеше от подземен тунел
за връзка със съседната съдебна сграда,
като новият тунел трябва да включва и
пълно развитие на подземна част с килии за
затворници. Беше определено тунелът да се
изгради от петдесет предварително отляти
правоъгълни тръби с най-здравата структурна
цялост. Строителният екип препоръчва Krystol
Вътрешна мембрана (KIM) на Kryton като
най-добър избор за хидроизолация на база
цена и изпълнение. Всички петдесет тръби са
с KIM, осигурявайки си постоянна защита от
навлизане на вода отвътре навън.
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
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