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ЗАЩО ИЗБИРАТЕ 4SMART И КАКВО
ПЕЧЕЛИТЕ С ПРОДУКТИТЕ НА KRYTON?
4SMART, единственият ексклузивен и оторизиран
дистрибутор за Източна Европа на Kryton
International, предлага цялостно изпълнение
на хидроизолационна защита с минимум 10
Smart & Sustainable Solutions
год. пълна гаранция - цялостна иновативна
система, която е значително по-надеждна и
по-евтина от традиционните системи за хидроизолация. Ние прилагаме
иновативните решения за хидроизолиране на подземните нива на
сгради, стоманобетонни резервоари, тунели и други конструкции и
съоръжения. Разполагаме с опитен екип от професионалисти, прилагащи
на практика хидроизолационната система. Осигуряваме Ви разработване
на индивидуален проект и цялостното му осъществяване. От влагането
на добавката KIM® още на бетоновия възел, през цялостна логистика,
полагане на елементите на хидроизолационната защита до супервайзинг и
подкрепа на място на обекта.

Вече близо 50 години
Kryton разработва
технологии за
подобряване
дълготрайността на
бетонните конструкции.
През 70-те години на миналия век Kryton
разработва своята “Krystol” технология,
която трансформира обичайно порестия
бетон във водонепропусклив бетон.
Бетонът може да се защитава сам
срещу навлизане на вода като запълва
своите пори с милиони микроскопични
кристали с формата на игли.

SMART CONCRETE®
ТЕХНОЛОГИЧНО ПОДОБРЕН БЕТОН,
КОЙТО АВТОМАТИЧНО РЕАГИРА НА ЗАОБИКАЛЯЩАТА ГО СРЕДА
През 1980 г. Kryton изобретяват първата в света кристална, хидроизолационна смес. С прилагане на същата “Krystol”
технология, полагането на покрития и мембрани за повърхностна защита на бетона става излишно, тъй като “Krystol”
превръща самия бетон във водонепропусклива мембрана. Също толкова важно е и че бетон, третиран с Krystol има
уникалната способност да реагира на навлизането на влага през новосформиралите се пукнатини като изгражда
повече кристали за спиране на водата. Тази способност за „самозапечатване” на микропукнатини до 0,7 мм
е най-важното подобрение в изпълнението на бетона. За сравнение, други подобни системи запълват до 0,4-0,5 мм
и то при влагане в бетона на значително по-високи дози. През последните пет десетилетия тази технология на Kryton
революционизира начина, по който се изграждат бетоновите конструкции в цял свят.

СФЕРИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ
Писти,
настилки за
магистрали
и кръстовища

Хидро язовири,
напоителни
шлюзове,
преливници и
отточни канали

Резервоари
за потушаване
на пожари

Инсталации за
обработка на
отпадни води,
водни резервоари
и танкове

Настилки на
мостове

Сервизни и
ремонтни платформи;
комунални и сгради
по поддръжка
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Морски
конструкции:
морски стени,
сухи докове и
кейове

www.4smart.bg

Наземни
фундаменти
и асансьорни
шахти
Подземен паркинг,
паркинг конструкции,
рампи и перони

Подове на
производствени
помещения и
складове

Транспортни
тунели
Канали, подземни
тунели и отляти тръби

РЕШЕНИЯ И ПРИЛОЖЕНИЯ ОТ 4SMART
ЗА ХИДРОИЗОЛАЦИЯ НА БЕТОНА
Разработване на индивидуални проекти
Част от проект с решение
за вид и разположение на
хидроизол. детайли

+0.29

B
A

C

SPLIT Application

A

За проектна разработка са необходими:

D

• DWG чертеж на основите до кота 0

• Файл с укрепването на изкопа

• DWG файл с архитектурен разрез

• Телефон за връзка с техническо лице,
за изясняване на технически детайли

• Геоложки доклад по възможност

Ш4

Разработваме и прилагаме индивидуално решение за всеки отделен
проект. Взимаме под внимание всеки един детайл и подробност, като
клас на бетона, дебелина на детайлите, армиране, геология на обекта
и т. н. Проектите за хидроизолационна защита се правят от инженери
конструктори, тъй като предлаганото от нас решение е интегрирано в
конструкцията на бетона.
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Защита на конструкционни връзки по метода на
Kryton International Joints
Double protection - Swelling tape + Kryton Treatment

Защита на конструкционни връзки по метода на
Kryton International Joints Double protection - Swelling tape +
WaterStop външ.връзка

Премахнете риска като изградите от самото начало водонепропускливи резервоари с
използване на Krystol Internal Membrane™ (KIM®) и Krystol® система за спиране на вода.
Хидроизолацията се поставя директно в бетона, елиминирайки нуждата от мембрани.
Krystol® на Kryton осигурява отлична устойчивост на вредното въздействие при контакт с
канални, отпадни води и водосъдържими химикали, като сулфати, хлориди и киселини.
Защита на преминавания на тръби
по метода на Kryton International
Double protection Swelling tape + Krystol Waterstop Grout

Защита на пенетрации от шпилки
Sealing plug с MS лепило + (Krystol Waterstop Grout)
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Защита на дилатационна фуга
с SmartSealed WaterStop 500mm
за външ. връзка

Защита на конструкционни връзки по метода на
Kryton International Joints Double protection - Swelling tape +
WaterStop вътр.връзка

P

H

Хидроизолация на резервоари

C

V

БЕТОН С
KIM 4 kg/m³

Защита на вертикални прекъсвания в стени
по метода на Kryton International
Double protection Swelling tape + Krystol Waterstop Grout

Хидроизолация на паркинги
Решенията на 4Smart за хидроизолация на паркинги обхващат както нови конструкции,
така и вече изградените такива. Системата за хидроизолация на бетон на Кryton намалява
риска чрез трансформиране на бетона в мощна водоустойчива бариера, която удължава
дълготрайността на вашата паркинг конструкция.

Репарация и отстраняване на несъответствия в бетона
Пукнатините в бетона обикновено водят до
течове, които увреждат вътрешността на
сградата, корозират арматурата и в крайна
сметка съкращават живота на конструкцията.
Krystol® системата на Kryton за хидроизолация
на бетон е най-добрия начин за ремонт на
течащи пукнатини и създаване на издръжливи,
хидроизолирани конструкции.

Инжектиране на смоли
С цел саниране на бетоновите повърхности, чрез инжектиране на специални смоли в зоната
на дефекта, се постига запечатване на пукнатини и други несъвършенства, като по този
начин повърхностите са надеждно хидроизолационно защитени срещу водния напор.

Хидроизолация на тунели
Правилната хидроизолация спира навлизането на влага и химикали в бетонната конструкция на тунела. Тя защитава
дълготрайността и структурната цялост на бетона; като цяло удължава срока на експлоатация на тунела. Krystol®
системата за хидроизолация на Kryton защитава носещата арматура от корозия и осигурява дълготрайно решение за
предотвратяване на течове, което работи за целия срок на живот на тунела.
www.4smart.bg
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ПРОДУКТИ
Смеси и примеси

Krystol вътрешна мембрана (KIM®)
Хидроизолационна смес: БЕЗ КОНКУРЕНЦИЯ
Krystol вътрешна мембрана (KIM®) представлява хидрофилна, кристална смес,
използвана за създаване на постоянна хидроизолация на бетона.
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.

1

Доказана с необходимите сертификати кристална технология, покриваща редица световни
индустриални и академични стандарти, като ICC-ES и NSF International
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Инсталация с поетапни указания
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Всеобхватна поддръжка на място
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Индустриална експертиза
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Най-добра гаранция в индустрията

ХИДРОИЗОЛАЦИЯ ЗА ЦЕЛИЯ ЖИВОТ НА ВАШАТА КОНСТРУКЦИЯ.
СИГУРЕН УСПЕХ С НАШИЯ ТОЧНО ДЕФИНИРАН ПРОЦЕС.

ПОЛУЧАВАТЕ ТЕХИЧЕСКИ ОТГОВОРИ, КОГАТО ВИ ПОТРЯБВАТ.
НАЙ-НАДЕЖДНОТО ИМЕ В СФЕРАТА НА ХИДРОИЗОЛАЦИИТЕ.
СИГУРНО СТРОИТЕЛСТВО С KRYTON.
Hard-Cem®
Hard-Cem® представлява цялостна смес за втвърдяване, използвана за увеличаване
устойчивостта на износване и ерозия на бетона.
Hard-Cem® се добавя по време при разбъркване, за увеличаване якостта и удължаване
живота на бетона. Тя превъзхожда и преодолява недостатъците на трудоемките
втвърдители, които се нанасят върху повърхности. Увеличава издръжливостта както
на бетон с въздушни добавки, така и на такъв без. Hard-Cem® може да се използва
за втвърдяване на хоризонтални, вертикални или наклонени повърхности от бетон или
торкрет-бетон.

Krystol Mortar Admixture™ (KMA)
Krystol Mortar Admixture™ (KMA) представлява хидрофилна, кристална смес,
използвана за осигуряване на дълготрайна защита на зидарски замазки и бетонни
зидарски елементи от вода и водосъдържими замърсители чрез намаляване на
водопропускливостта и абсорбирането.
KMA улеснява монтажа като премахва нуждата от уплътнители, които се нанасят
върху повърхността. Тя се добавя към съществуващи зидарски и циментови замазки
и процеси по нанасяне. KMA осигурява изключителна хидроизолация, с което се
намаляват разходите за поддръжка и ремонт на сградата.
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Хидроизолиране чрез повърхностно нанасяне

Krystol T1® и Krystol T2®
Krystol T1® е обработка с повърхностно нанасяне на кристална
суспензия, която превръща новия или съществуващия бетон в постоянна
хидроизолационна бариера.
Krystol T2 е обработка с повърхностно нанасяне на кристална
суспензия, която превръща нов или съществуващ бетон в постоянна
хидроизолационна бариера.
Нанасян като втори слой върху Krystol T1, който съдържа концентрирано
количество от кристалната технология Krystol, Krystol T2 осигурява потвърдо и по-трайно покритие, което да предпази Krystol T1 и да осигури
пълно покритие на повърхността. Когато се използват заедно, Krystol T1 &
Krystol T2 стават част от хидроизолационната система Krystol T1 & T2.

Строителни съединения и детайли

Krystol
Waterstop Treatment™

Krystol Waterstop
Grout™

Krystol Waterstop обработка
представлява циментова
кристална каша, която се нанася
на хоризонтални и вертикални
строителни съединения за
осигуряване на допълнителна
хидроизолационна защита и
защита на арматура от корозия.

Krystol Waterstop разтвор представлява
кристален разтвор, използван за
създаване на вътрешно или външно
спиране на водата в строителни
съединения, тръбни прорези, отвори за
скоби и компенсационни шевове.

Krytonite™
Swelling Waterstop

KRYTON Waterstop

Krytonite Swelling Waterstop
представлява синтетична
водонабъбваща гума за спиране
на вода, която използва налягане
на набухване за запечатване на
бетонни строителни съединения
и за спиране на водата.

Kryton Waterstop за пукнатини е
специално проектиран за създаване на
хидроизолиран компенсационен шев
за пукнатини. Използван като част от
системата Krystol Waterstop и заедно
с Krystol Waterstop разтвор, Kryton
Waterstop за пукнатини е устойчив на
водосъдържими химикали и перфектен
за приложение на слаби места, до които
достъпът е ограничен.

Ремонт на бетона

Krystol Plug™

Krystol Repair Grout™

Като част от системата Krystol
за ремонт на течове, Krystol Plug
е бързо свързващ хидравличен
цимент, който при смесване с
вода, се използва за спиране
течове на вода и ремонта на
пукнатини, дупки и фуги в бетон.

Част от системата Krystol за ремонт на
течове, Krystol Repair Grout е кристален
продукт за хидроизолация на бетон,
който спира потока на вода, за да
ремонтира трайно пукнатини, дупки
и фуги в бетона. Използва се и за
повторно нанасяне на повърхността
и хидроизолиране на дефектен или
увреден бетон.
www.4smart.bg
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Водонабъбваща лента SS-SWT50Y520
Представлява революционна алтернатива на бентонитовите ленти благодарение на
невероятната и΄ способност за разширение. Запазва своите качества дори и след
продължителни цикли на навлажняване и изсушаване. Устойчива е на изтъркване и е
изключително лесна за употреба благодарение на малкото си тегло и висока еластичност.

Гумена лента SS-W-WS200
Влагани вътрешно в бетона, за хидроизолационна защита на работни фуги в бетона, при
конструктивни връзки неподлежащи на движение. Лентата предоставя изключително
добра хидроизолационна защита, както при ниско, така и при високо водно налягане.

Гумена лента SS-W-WSЕ250 и SS-W-WSЕ500
Прилагани външно, за хидроизолационна защита на работни фуги в бетона, при
конструктивни връзки неподлежащи на движение. Лентата предоставя изключително
добра хидроизолационна защита, както при ниско, така и при високо водно налягане.

Гумена лента SS-W-WSB440
За хидроизолационна защита на дилатационни фуги в бетона. Служи като бариера срещу
проникването на вода, въздух и външни замърсители. Централната цилиндрична част от
лентата служи за поемане на движенията на двете страни на конструктивната връзка.

Уплътняваща тапа SS-SP100-22 и SS-SP100-24
Водонабъбващи тапи предназначени за перфектно хидроизолиране на кофражни
дистанционери.
Предназначени са за дистанционери с вътрешни диаметри 22 и 24 мм.

Уплътняващ диск SS-S-UFO-24
Уплътняващите дискове за най-доброто решение за спиране преминаването на вода през
пукнатини в бетона, за хидроизолиране на границата между кофражните дистанционери и
обгръщащия ги бетон.

Уплътняващ пръстен SS-S-RING-20
Уплътняващите пръстени за най-доброто решение за спиране преминаването на вода през
пукнатини в бетона, за хидроизолиране на границата между кофражните дистанционери и
обгръщащия ги бетон.
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ВИЗУАЛИЗАЦИЯ НА ХИДРОИЗОЛАЦИОННАТА
ЗАЩИТА НА КОНСТРУКТИВНИТЕ ДЕТАЙЛИ
Използвайки решенията на 4Smart Вие получавате директен достъп до конкретни указания как найбързо и лесно да бъде изпълнен всеки един конструктивен детайл във Вашия проект. Включете
продуктите ни в своите проекти, като изтеглите нашите конструктивни детайли в CAD и PDF формати
от уеб страницата www.4smart.bg/details (сканирайте кода вдясно за директен достъп до страницата
с детайли), разработени специално за професионалисти в областта на проектирането с цел да бъдат
подпомогнати в своите работни проекти със специфична за продуктите информация, директно от
производителя.

Splitup приложение на KIM® при фундаментни плочи
KIM® предлага единствената
технология с достатъчно силна
система, която позволява
изпълнение
на
splitup
приложение, като защитава
надеждно
конструкцията.
За фундаментни плочи с
дебелина минимум 50 см.

120% от дебелината
на стената

Бетон с KIM®

45°

Основен бетон

Основен бетон

Бетон с KIM® (мин. 50 см)

Splitup приложение на KIM® за
вътрешна постоянно активна капилярна
кристализация в структурата на бетона

Защита на конструктивни връзки

6
5

2

7

1

1
2
3
4
5

Работна фуга при стена/плоча
Работна фуга при стена/стена
Деформационна фуга
Работна фуга при плоча/плоча
Фуга от прекъснато полагане

6 Отвори
7 Контролна фуга

3

4
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Хоризонтални конструктивни връзки

SH1
Единична защита с SmartSealed® Swelling
Waterstop Tape синтетична водонабъбваща
лента

SH4
Единична защита с вътрешен монтаж на
инжекционни маркучи
за запълване с PU смола

SH7
Единична защита с вътрешен монтаж на
SmartSealed® Waterstop-WS200

DH3
Двойна защита с SmartSealed® Swelling
Waterstop Tape синтетична водонабъбваща
лента и вътрешен монтаж на SmartSealed®
Waterstop-WS200

8
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SH2
Единична защита с външно полагане на Krystol
Waterstop Grout® хидроизолиращ разтвор

SH5
Единична защита с външен монтаж на
SmartSealed® Waterstop-WSE500

SH3
Единична защита с вътрешно полагане на
Krystol Waterstop Grout® хидроизолиращ
разтвор

SH6
Единична защита с външен монтаж на
SmartSealed® Waterstop-WSE250

DH1

DH2

Двойна защита с SmartSealed® Swelling
Waterstop Tape синтетична водонабъбваща
лента и Krystol Waterstop Treatment®
хидроизолационна циментова суспензия

Двойна защита с SmartSealed® Swelling
Waterstop Tape синтетична водонабъбваща
лента и външен монтаж на SmartSealed®
Waterstop-WSE250

DH4

DH5

Двойна защита с SmartSealed® Swelling
Waterstop Tape синтетична водонабъбваща
лента и външно полагане на Krystol Waterstop
Grout® хидроизолиращ разтвор

Двойна защита с Krystol Waterstop
Treatment® хидроизолационна циментова
суспензия и външно полагане на Krystol
Waterstop Grout® хидроизолиращ разтвор

... хоризонтални конструктивни връзки

DH6

DH7

Двойна защита с Krystol Waterstop
Treatment® хидроизолационна циментова
суспензия и вътрешно полагане на Krystol
Waterstop Grout® хидроизолиращ разтвор

Двойна защита с SmartSealed® Swelling
Waterstop Tape синтетична водонабъбваща
лента и инжекционни маркучи за
запълване с PU смола

DH9
Двойна защита с SmartSealed® Swelling
Waterstop Tape синтетична водонабъбваща
лента и външен монтаж на SmartSealed®
Waterstop-WSE500

DH8
Двойна защита с инжекционни маркучи за
запълване с PU смола и външен монтаж на
SmartSealed® Waterstop-WSE250

ТH
Тройна защита с SmartSealed® Swelling
Waterstop Tape синтетична водонабъбваща
лента, Krystol Waterstop Treatment® хидроизол.
циментова суспензия и външно полагане на
Krystol Waterstop Grout® хидроизол. разтвор

Вертикални конструктивни връзки

SV1
Единична защита с SmartSealed® Swelling
Waterstop Tape синтетична водонабъбваща
лента

SV6
Единична защита с външен монтаж на
SmartSealed® Waterstop-WSE250

SV2
Единична защита с външно полагане на Krystol
Waterstop Grout® хидроизолиращ разтвор

SV4
Единична защита с вътрешен монтаж на
инжекционни маркучи
за запълване с PU смола

DV1

DV2

Двойна защита с SmartSealed® Swelling
Waterstop Tape синтетична водонабъбваща
лента и Krystol Waterstop Treatment®
хидроизолационна циментова суспензия

Двойна защита с SmartSealed® Swelling
Waterstop Tape синтетична водонабъбваща
лента и външен монтаж на SmartSealed®
Waterstop-WSE250

www.4smart.bg
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... вертикални конструктивни връзки

DV3
Двойна защита с инжекционни маркучи за
запълване с PU смола и външен монтаж на
SmartSealed® Waterstop-WSE250

DV4
Двойна защита с клинови канали за
контрол на пукнатини с външен монтаж на
Krystol Waterstop Grout® хидроизол. разтвор

DV5
Двойна защита за контрол на пукнатини с
външен монтаж на SmartSealed® WaterstopWSE250 и вътрешен монтаж на Krystol
Waterstop Grout® хидроизол. разтвор

Хидроизолация на пенетрации и преминавания

PLUG
Единична защита с
SmartSealed® Sealing Plug 22 mm

UFO
Единична защита с
SmartSealed® UFO 24 mm

Двойна защита с вътрешен монтаж на
SmartSealed® Swelling Waterstop Tape
синтетична водонабъбваща лента и външен
монтаж на Krystol Waterstop Grout®
хидроизолиращ разтвор

www.4smart.bg

Единична защита с Krystol Waterstop Grout®
хидроизолиращ разтвор

TIE
Единична защита с
SmartSealed® Sealing Ring 20x2mm

PIPE
+

10

PIPE
1

PIPE
2
Единична защита с SmartSealed® Swelling
Waterstop Tape синтетична водонабъбваща
лента

PLUG
+
Двойна защита с SmartSealed® Sealing Plug
22 mm външен монтаж на Krystol Waterstop
Grout® хидроизолиращ разтвор

Дилатационни/работни фуги

E1
Единична защита с външен монтаж на
SmartSealed® Waterstop-WSE250

E4
Единична защита с вътрешен монтаж на
SmartSealed® Waterstop-WSB250/440/500

E2
Единична защита с външен монтаж на
SmartSealed® Waterstop-WSE500

E3
Единична защита с вътрешен монтаж на
SmartSealed® Waterstop-WS200

E7
Единична защита с външен монтаж на
SmartSealed® Waterstop-WSBE500

E8
Единична защита с външен монтаж на
SmartSealed® Waterstop-WSBE250

www.4smart.bg
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ИЗПЪЛНЕНИ ОБЕКТИ

Park Lane, София

NV Tower, София

Bellevue Residence, София

Арена Изгрев, Бургас

AMAYA Residence II, София

Smart & Sustainable Solutions

TWINS Residence, София

Адрес:
Тел.:
GSM:
Email:
Web:

Централен офис
София 1172, ул. Тинтява № 15
+359 2 907 96 21
+359 88 821 29 68
office@4smart.bg
www.4smart.bg

Офис Източна България
Варна 9002, бул. Осми
Приморски полк № 54, офис 21
+359 88 536 03 45
marian.danailov@4smart.bg

