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ТЕХНОЛОГИЧНО ПОДОБРЕН БЕТОН,
КОЙТО АВТОМАТИЧНО РЕАГИРА НА
ЗАОБИКАЛЯЩАТА ГО СРЕДА

С използване на Kryton технологии Smart Concrete ще реагира на заобикалящата го
среда, за да се защити от корозия, ерозия, износване и проникване на вода. SMART
CONCRETE ще има трайност в пъти по-голяма от стандартния бетон – дори при най-тежки
условия.
От 45 години Kryton разработва технологии за подобряване дълготрайността на бетонните конструкции. През
70-те години на 20 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 своите малки
пори с милиони микроскопични и с формата на игла кристали. През 1980 г. Kryton изобретяват първата в света
кристална, хидроизолационна смес. Прилагайки същата Krystol технология,полагането на покритията и мембраните
върху повърхността за защитата на бетона, стават излишни, 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” е най-важното подобрение в изпълнението на бетона. През
последните четири десетилетия тази технология революционизира начина, по който се изграждат бетоновите
конструкции в цял свят.
Наскоро Kryton представи високо специализирана смес, която дава на бетона до шест пъти по-голяма устойчивост
на износване или ерозия. “Hard-Cem” технологията на Kryton е идеална за индустриални подове, пътни настилки,
водни преливници и много други приложения в транспорта, земеделието, производството на енергия и за морски
конструкции. Hard-Cem преодолява проблемите в изпълнението, практическите ограничения и съображенията за
безопасност на съществуващи стратегии за втвърдяване, като реално струва много по-малко.
Бетонът винаги е бил издръжлив материал за строителство. Бетонните конструкции са се доказали във времето,
но днес ние виждаме нашата остаряваща инфраструктура и се питаме дали можем да строим дори по-добре.
Отговорът е Да- като използваме Smart Concrete технологиите на Kryton.
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KRYSTOL INTERNAL MEMBRANE™ (KIM®)
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.

Как работи
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.

Предимства на продукта
•
•
•
•
•
•

Решение за постоянна и надеждна хидростатична хидроизолация
Скъсяване на сроковете за строителство
Намаляване на началните и дългосрочни разходи за хидроизолация
Самозапечатване на микро-пукнатини през целия срок на живот на бетона
Увеличаване дълготрайността на стоманобетона
NSF 61-сертифициран за приложения за питейна вода

Опаковки
Торби с готовност за миксер в специални размери, за да отговорят на вашите
планове за смесване
25 кг (55 lbs) кофи с повторно запечатване

KIM се използва за цялостна хидроизолация и увеличаване дълготрайността на бетон, който е предмет на излагане на вода и
хидростатично налягане:
•
•
•
•

Подземен паркинг
Приземни помещения
Канализационни инсталации
Басейни

•
•
•
•

Язовири
Фундаментни стени
Цокли
Плочи

•
•
•
•

Шахти
Водохранилища
Канали
Тунели

By MusikAnimal

Марина Бей Сендс, Сингапур
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Музей Уитни, Ню Йорк Сити, САЩ

Линия 3 Метро, Монтерей, Мексико

НЕ ВСИЧКИ ДОБАВКИ ЗА КРИСТАЛИЗАЦИЯ СА ЕДНАКВИ
Кристалообразуващите добавки, класифицирани като добавки за хидростатични условия с намаляване
на пропускливостта, (PRAH), не са еднакви. KIM постоянно демонстрира много по-добри резултати.
Разбирането на разликите ще ви помогне да вземете информирано решение, което да доведе до
водонепропускливи конструкции за цял живот.

СМЕСИ И ПРИМЕСИ

С КАКВО Е РАЗЛИЧНА KRYTON KIM?

Krystol технологията е ХИМИЧЕСКИ УНИКАЛНА
• KIM реагира с неводния цимент в бетон и продължава да инициира формирането на
кристали, осигурявайки дългосрочна защита
• Дългите кристали с формата на игла проникват по-дълбоко, запълват малките
пространства и са устойчиви на по-голямо водно налягане
• KIM KIM е оригиналната кристална смес и е химически различна от конкурентите

KIM има ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ИЗПЪЛНЕНИЕ
• Най-високо ниво на намаляване на пропускливостта и най-сигурно самостоятелно
запечатване
• Най-добри резултати при намаляване брой и размери на пукнатини при съхнене
на бетона.
• Единствената кристална смес, доказана, че защитава срещу корозия на
стоманобетона (доказана чрез 10-годишно изследване за корозия, проведено от
Университета на Хавай)

ЦЯЛОСТНА СИСТЕМА ЗА ХИДРОИЗОЛАЦИЯ
• Покрива се всеки строителен детайл, за да се създаде водонепропусклива конструкция
• Цялата хидроизолационна система идва от един производител, осигурявайки лесна
потреба и експертиза
• Kryton е магазин, в който можете да намерите всичко за хидроизолация и дълготрайност
на бетона

Kryton е с НАЙ-ГОЛЯМ ОПИТ
• Изобретила е първата в света кристална смес 15 години преди конкуренцията
• Предлага най-добрата гаранция в категорията, с много проекти надживяващи
своите гаранции
• Успешно хидроизолиране за проекти в висок риск навсякъде по света

Направете информиран избор. Само KIM може
надеждно да хидроизолира бетонни конструкции
за цял живот.
РЪКОВОДСТВО ЗА KRYTON РЕШЕНИЯ
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KIM СПРЯМО
ТРАДИЦИОННИ
ХИДРОИЗОЛАЦИИ С
ПОВЪРХНОСТНО НАНАСЯНЕ
Krystol Internal Membrane (KIM) кристална смес на Kryton превъзхожда външно нанасяните мембрани от 1983 г.
насам. От простия процес по добавяне на KIM към бетона по време на разбъркване до подобряване на
способността на бетона да се самозапечатва, KIM защитата изисква по-малка поддръжка и издържа по-дълго от
тези, използващи външно нанасяни мембрани за хидроизолация.

ДОКАЗАНА
ХИДРОИЗОЛАЦИЯ
KIM се използва успешно за проекти с висок риск
навсякъде по света.
• Издържа 140 m. (14 bar) хидростатично налягане
• Не може да бъде пробита като външно нанасяните
мембрани, тъй като се добавя към бетонната смес
• Трайно запечатва микро-пукнатини

НАМАЛЯВАНЕ
НА
СРОКОВЕТЕ
KIM е вътрешна кристална смес, която превръща
бетона във водоустойчива преграда.
• Добавя се директно към бетон по време на процеса
по разбъркване за лесно и ефективно нанасяне
• Избягват се забавяния поради времето, планиране
на подизпълнители или нанасяна на продукт по
външна повърхност
• С възможност за засипване скоро след полагане

ПОДОБРЯВА
ТВОРЧЕСТВОТО
В ДИЗАЙНА
KIM елиминира нуждата от външно нанасяна
мембрана.
• Може да способства за над 20 LEED точки
• Увеличава максимално площта на сградата и
свободата на дизайна
• Единственият начин за ефективна хидроизолация
на глухи стени

СПЕСТЯВА
СРЕДСТВА

KIM намалява разходите за хидроизолация за проекти
по изграждане на бетон.
• Намалява разходите за поддръжка и ремонт за
целия срок на живот на бетона
• Увеличава приходите чрез използване на поголяма площ намалява разходите с по-кратки
срокове за строителство
• Удължава живота на конструкцията като създава
издръжлив и дълготраен бетон

Да се строи устойчиво означава да се строи с дългосрочна издръжливост. Бетон, третиран с KIM, ще
издържи няколко пъти повече от традиционния бетон.
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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.

Как работи
KMA съдържа Krystol технология. Когато се добави към циментови замазки или бетонни
зидарски елементи, Krystol химически реагира с водата и неводни циментови частици,
за да формира неразтворими кристали във формата на игли. Тези кристали запълват
капилярните пори и микро-пукнатини в бетона, което блокира пътя на водата и водните
замърсители. Всяка, която по време на живота на бетона навлезе в него, ще инициира
кристализация и така ще създаде постоянна хидроизолационна защита.

Предимства на продукта
•
•
•
•
•
•

Намалява пропускливостта и абсорбирането на вода
Устойчив на атмосферни влияния
Подобрява способността за обработка
Намалява свиване и напукването
Самозапечатва малките пукнатини
NSF 61-сертифициран за приложения с питейна вода

Опаковка
15 кг (33 lbs) кофи с повторно запечатване

KMA осигурява постоянна защита за:
• Поставянето и измазването на мазилка (включително стуко и друго финални слоеве) върху бетонни стени
или други готови основи
• Строителни мазилки (мазилка, която се поставя между зидарски елементи)
• Бетонни зидарски елементи (тухли и блокчета при производството им)

Американска мечта, Чангша, Китай

Хотел Краун Пиаца Тудей, Гургаон, Индия

Роял Милс Апартмънтс, Роуд Айланд, САЩ

РЪКОВОДСТВО ЗА KRYTON РЕШЕНИЯ
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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 на разбъркването, за да се увеличи якостта и
да се удължи живота на бетона. Тя превъзхожда и преодолява недостатъците
на трудоемките втвърдители, които се нанасят върху повърхности. Освен това
увеличава издръжливостта както на бетон с въздушни добавки, така и на такъв
без. Тъй като е цялостна смес, Hard-Cem може да се използва за втвърдяване
на хоризонтални, вертикални или наклонени повърхности от бетон или торкретбетон.

Как работи
Когато се добави към бетона, патентованата технология Hard-Cem увеличава
твърдостта на бетонната паста и намалява излагането на фини и едри частици,
което причинява увреждане на бетонните повърхности. Тъй като е монолитна, тя
продължава да осигурява устойчивост на износване за повърхността по време
на целия й живот. С увеличаване на устойчивостта на износване и ерозия на
бетона, разходите за поддръжка се намаляват, а подмяната на бетон се отсрочва
съществено.

Предимства на продукта
• Удължава живота на износване на бетона с до 6 пъти при сурови условия
• Подобрява безопасността на условията на обекта (без прах)*
• Единственият втвърдител, който може да се използва за бетон с въздушни
клетки
• Ускорява сроковете за строителство *
• Намалява разходите по монтаж *
• Намалява разходите за поддръжка и подобрява устойчивостта на бетона
• Няма странични ефекти върху нуждата от вода за бетона, способността за
обработка, времето за престой, развитие на якост или свиване
• Втвърдяване по цялата дълбочина на бетона *
• Може да се използва за хоризонтален, вертикален или наклонен бетон
• Подобряване контрола на качество *
*compared to surface-applied (dry-shake) hardeners

Опаковка
Наличен в 20 кг (44 lb.) готови за миксер торби, 1,600 кг (3,527 lb.) супер торби
и насипни пневматични цистерни.
Hard-Cem може да се използва за готов бетон, торкрет-бетон или отлят бетон с цел подобряване устойчивостта на износване
и ерозия и удължаване износоустойчивостта на бетона. Обикновено се използва при строителството на:
•
•
•
•

Подове на складове
Сервизни и ремонтни кейове
Настилки на мостове
Писти

Уайт ривър водна електроцентрала,
Уайт ривър, Канада

8

© 2018 KRYTON INTERNATIONAL

• Язовири
• Паркинг конструкции, рампи и
перони
• Тунели и шахти

Конгресен център Ванкувър, Ванкувър,
Канада

• Складови и сервизни сгради
• Настилки на магистрали и
кръстовища
• Сгради за добитък-ферми

Автобусно депо, Калгари, Канада

Hard-Cem осигурява изключителна стойност и изпълнение, които надминават традиционните втвърдители за
нанасяне н повърхност.

СМЕСИ И ПРИМЕСИ

HARD-CEM СПРЯМО
ВТВЪРДИТЕЛИ ЗА НАНАСЯНЕ
НА ПОВЪРХНОСТ
Предлага най-добрата в категорията устойчивост на износване и ерозия, като елиминира и рисковете,
свързани с поставянето. Ограниченията при монтажа, като множество стъпки, изчакване за подходящи условия,
работа с проекти за смеси, съдържащи допълнителни циментови материали или бетон с въздушни клетки и
постигане на равномерно покритие/доза, са вече в миналото. Hard-Cem премахва излагането на обекта на
вреден прах, тъй като се добавя директно в бетонната смес. Може да се използва там, където традиционните
сухи втвърдители не могат: торкрет-бетон, вертикален, отлят на място, предварително отлят и вертикален бетон.
От 2004 г. Hard-Cem е увеличил дълготрайността на повече от 5.6 милиона м2 (60 милиона кв. фута) бетон.

ПОДОБРЯВА
ВТВЪРДЯВАНЕТО
Hard-Cem предлага постоянно и надеждно изпълнение,
увеличавайки износоустойчивостта на повърхността,
надминавайки тази, предлагана от традиционните методи
за нанасяне на повърхност.

СКЪСЯВА
СРОКОВЕТЕ ЗА
СТРОИТЕЛСТВО
Hard-Cem се добавя към бетона и за разлика от продукти
за нанасяне върху повърхност не изисква допълнителна
работа, различна от типичната финална обработка на
бетона.

• Точната дозировка гарантира очаквано изпълнение и
елиминира съображенията за контрол на качеството

• Ускорява поставянето и не изисква специален труд
или допълнителни стъпки по поставяне

• Спестява на изпълнителя поредица от стъпки и
осигурява подобрено покритие и по-равни подове

• Премахва ограниченията, свързани с атмосферни
условия, които влияят на сроковете за изпълнение

• Осигурява втвърдяване по цялата дълбочина на
бетона вместо просто повърхностен слой

• Можете да излеете повече бетон

• Премахва опасности за здравето, свързани с
излагане на прах

ДОПЪЛНИТЕЛНИ
ПРИЛОЖЕНИЯ
За разлика от втвърдителите за нанасяне върху
повърхност Hard-Cem не е ограничен до хоризонтални
повърхности, бетон без въздушни клетки или бетон,
съдържащ летлива пепел. Той може да се използва
във всяка бетонна смес, включително торкрет-бетон и
сборен бетон. Може да се нанася навсякъде, където има
съмнения за износване и ерозия.
• Единственият втвърдител, който може да се използва
в бетон с въздуховъвличащи добавки
• Може да се използва за хоризонтален, вертикален и
наклонен бетон
• Напълно съвместим с добавъчни циментови
материали като летлива пепел
• Няма отрицателни странични ефекти върху пластмаса
или втвърден бетон

СПЕСТЯВА ПАРИ
Hard-Cem удължава живота на бетона и намалява
разходите за ремонт и поддръжка повече отколкото
втвърдители, нанасяни на повърхност.
• По-добра стойност на разход спрямо изпълнение в
сравнение с втвърдители за нанасяне на повърхност
• Спестява време като позволява по-кратки строителни
срокове

РЪКОВОДСТВО ЗА KRYTON РЕШЕНИЯ
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СМЕСИ И ПРИМЕСИ

CON-FUME®

Con-Fume® микросилициев прах е пуцоланов материал, който се използва
за производството на високо издръжлив бетон или строителен разтвор с
повишена якост, водонепропускливост и дълготрайност.
Като добавъчен циментов материал Con-Fume покрива или надхвърля всички
настоящи ASTM, CSA и AASHTO спецификации за микросилициев прах.

Как работи
Con-Fume микросилициевият прах реагира с водните продукти на Портланд
цимент, образувайки калциев-силикатен хидратен гел, който увеличава якостта
и издръжливостта чрез поемане на по-слабия калциев хидроокис.

Предимства на продукта
• Отговаря на всички CSA A3001-13 спецификации за Тип SF
микросилициев прах като добавъчен циментов материал
• Отговаря на всички ASTM C1240-14 спецификации за микросилициев
прах като добавъчен циментов материал
• Специално разработен за осигуряване на повишен поток на насипен
материал и характеристики за работа, осигурявайки ефективно насипно
транспортиране и пневматично разтоварване

Опаковка
Наличен в 11.4 кг (25 lb.) готови за смесване торби, 1000 кг (2,204 lb.)
насипни торби и насипни пневматични резервоари.

Con-Fume се препоръчва за високопроизводителни приложения за готов, торкрет бетон и сборен бетон.
• Бетон
• Торкрет-бетон
• Огнеупорни материали
и керамика

• Циментирани на нефтени
и газови кладенци
• Ремонтни продукти

By sashafatcat

Мост Голдън Иърс, Лангли, Канада
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Надлез Коуст Меридиан,
Пристанище Кокитлам, Канада

Мост Джонсън Стрийт, Виктория, Канада

KRYSTOL T1® & T2® СИСТЕМА
ЗА ХИДРОИЗОЛАЦИЯ

ХИДРОИЗОЛАЦИЯ ЗА ПОВЪРХНОСТ

Krystol T1 & T2 системата за хидроизолация представлява кристална
циментова каша за нанасяне върху повърхност, която се трансформира нов
или съществуващ бетон в постоянна хидроизолационна бариера.
Krystol T1 & T2 системата за хидроизолация намалява пропускливостта на
бетона и защита срещу навлизане на вода и водосъдържими химикали. Тя
заменя нуждата от хидроизолационни мембрани за повърхности и често се
използва за поправка на повредени мембрани.

Как работи
Krystol T1 & T2 съдържа Krystol технология. Когато се нанесе върху
бетона, Krystol реагира химически с вода и неводни циментови частици за
образуване на неразтворими кристали с формата на игла. Тези кристали
запълват капилярните пори и микро-пукнатините в бетона, които блокират
пътя на водата и водосъдържимите замърсители. Всяка влага, на която
бъде изложен бетона през целия му живот, ще инициира кристализация,
създаваща постоянна хидроизолационна защита.

Предимства на продукта
• Постоянна и надеждна хидроизолационна защита, която може да се
нанася на положителна или отрицателна страна
• Неразделен от бетона; Krystol T1 & T2 не се износва или влошава
• Нанася се на нови или съществуващи бетонни повърхности
• Самозапечатва микро-пукнатините за срока на живот на бетон
• Увеличава дълготрайността и издръжливостта на стоманобетона
• NSF 61-сертифициран за приложения с питейна вода

Опаковка
25 кг (55 lbs) кофи с повторно запечатване

Krystol T1 & T2 системата за хидроизолация се използва за цялостна хидроизолация и добавяне на издръжливост на
новопоставен, както и съществуващ бетон от всякаква възраст:
•
•
•
•

Фундаменти
Стени
Повдигнати плочи и рампи
Паркинг конструкции

Рафинерия Барат Оман, Бина, Индия

• Водни кули
• Настилки на мостове
• Водни резервоари (NSF 61-сертифициран)

Хотел Атлантис, Дубай, ОАЕ

Тунел Футанг /Магистрала Уинг Уен,
Сишуан, Китай

РЪКОВОДСТВО ЗА KRYTON РЕШЕНИЯ
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ХИДРОИЗОЛАЦИЯ ЗА ПОВЪРХНОСТ

KRYSTOL BROADCAST™

Krystol Broadcast представлява сух, кристален, хидроизолационен материал, който
трансформира хоризонтални бетонни приложения в постоянна хидроизолационна
бариера.
Krystol Broadcast се нанася с мистрия по време на финалната обработка, за да
стане неразделна част от бетона и да замести необходимостта от конвенционалните
системи за хидроизолация с мембрани. Krystol Broadcast се отличава с уникален,
мимолетен цвят, за да се осигури еднакво разпространение и да даде гладко финално
покритие, подходящо за бетонни плочи без въздховъвличащи добавки.

Как работи
Krystol Broadcast съдържа Krystol технология. Когато се нанесе върху бетона,
Krystol реагира химически с вода и неводни циментови частици за образуване на
неразтворими кристали с формата на игла. Тези кристали запълват капилярните пори
и микро-пукнатините в бетона, които блокират пътя на водата и водосъдържимите
замърсители. Всяка влага, на която бъде изложен бетона през целия му живот, ще
инициира кристализация, създаваща постоянна хидроизолационна защита.

Предимства на продукта
•
•
•
•
•
•

Постоянно и надеждно хидростатично, водонепропускливо решение
Става част от бетона; Krystol Broadcast не се износва или уврежда
Ефимерна боя осигурява еднакво разнасяне
Самозапечатва микро-пукнатините за целия живот на бетона
Увеличава дълготрайността на стоманобетона
NSF 61-сертифициран за приложения с питейна вода

Опаковка
25 кг (55 lbs) кофи с повторно запечатване

Krystol Broadcast осигурява гладко финално покритие и се използва за цялостна хидроизолация и добавяне на
издръжливост за бетонни плочи, които ще бъдат обработени финално с мистрия:
• Плочи на наземно ниво,
подземно ниво или повдигнати
• Паркинг конструкции
• Морски конструкции
• Резервоари (NSF 61-сертифициран)

•
•
•
•

Водопречиствателни инсталации
Шахти
Складови и търговски подове
Подземни помещения

Завод за стомана, Тунг Хо, Тайван
Заводът за стомана Тунг Хо е голяма производствена компания и те знаят, че
вода и стомана не се смесват. При изграждането на новия си завод те избират
различни Kryton продукти, за да се справят със специфични проблеми зони.
За предотвратяване навлизането на вода използват Krystol T1 & T2 и Krystol
Internal Membrane. Освен това Krystol Broadcast е нанесен на положителната
страна на пътя, с площ над 500 кв.м (597 квадратни ярда). С помощта на
Kryton заводът да отвори врати бързо и успешно. С наличната цялостна
хидроизолационна защита заводът Тунг Хо ще бъде постоянно защитен от
навлизане на вода.
Тунг Хо Завод за стомана, Тайван
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HYDROSTOP™ УПЛЪТНИТЕЛ

Как работи
Hydrostop Sealer съдържа уникална комбинация от силан и силоксанови съединения,
които реагират със силикатите под повърхността на основата, за да образува
неразтворима, водоотблъскваща бариера.

Предимства на продукта
• Реагира химически със силикатите под повърхността
• Формира неразтворима, водоотблъскваща бариера
• Работи по-добре и издържа по-дълго в сравнение с конвенционалните
уплътнители
• Базиран на вода
• Не влияе върху външен вид или дишане на материала
• Не се износва, избелява, пожълтява, напуква или лющи

*Hydrostop is Hydropel™ в САЩ

ХИДРОИЗОЛАЦИЯ ЗА ПОВЪРХНОСТ

Hydrostop уплътнителят е високопроизводителен, проникващ уплътнител, използван за
защита на бетон, тухла, строителен разтвор и зидария срещу увреждане от навлизане
на вода. Представлява прозрачна течност на базата на вода, която се впръсква или
поставя с валяк на хоризонтални или вертикални повърхности. Не влияе на външния
вид или въздухопроницаемостта и не се износва, избелява, пожълтява, напуква или
лющи.

Опаковка
18.9 л (5 американски галона) кофи

Hydrostop Sealer се използва за защита на конструкции над земята от увреждащото въздействие на водата:
• Настилки и подпори на мостове
• Паркинг конструкции
• Бетонни и стени от блокчета
или тухли и комини
• Пътища, вкл. издадени материали
• Тротоари, дворове, балкони, стълби
• Бетонни парапети и подпорни стени
• Морски платформи и докове
• Стуко стени
• Бетонни покривни плочи и неполирани
подови плочи
• Азбестоцимент
• Използва се обработка на всяка
зидарска повърхност от бетон, тухли,
разтвор, замазка, плочи, теракота,
мазилка, камък и варовик

Сграда Ченъл М, Ванкувър, Канада

Обществена библиотека Ванкувър,
Ванкувър, Канада

РЪКОВОДСТВО ЗА KRYTON РЕШЕНИЯ
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KRYSTOL® WATERSTOP СИСТЕМА
Krystol Waterstop системата е най-пълната и всеобхватна
система за спиране на вода на пазара и се използва за
постоянна хидроизолация на бетонни строителни съединения,
тръбни прорези, отвори за скоби и компенсационни шевове.
Използването на тази система заедно с Krystol Internal Membrane
(KIM) осигурява цялостно, напълно интегрирана система
за хидроизолация на бетона за целия живот на бетонната
конструкция.
Krystol Waterstop системата създава изцяло водонепропусклив
бетон до последния детайл, в изпълнение, отговарящо на
обещаното, дори в зони, където други такива системи се
провалят.

СТРОИТЕЛНИ СЪЕДИНЕНИЯ И ДЕТАЙЛИ

Как работи
Системата Krystol Waterstop се състои от Krystol Waterstop
циментов разтвор, Krystol Waterstop обработка, Krytonite
водонабъбващ Waterstop и Kryton Waterstop за пукнатини. Тези
продукти се използват по различни начини за хидроизолация на
всички строителни съединения и детайли, срещани в бетонна
конструкция.

Предимства на системата
• Подпомага цялостната кристализилаща хидроизолационна
система
• Покрива и хидроизолира всеки строителен детайл
• Подобрено изпълнение и надеждност спрямо конкурентите
• Дизайн опции на базата на проектни изисквания
• Лесен монтаж на продуктите в системата
• NSF 61-сертифициран за приложения с питейна вода

Системата Krystol Waterstop се използва за хидроизолация и защита на строителни съединения и детайли, когато има риск от
проникване на вода. Приложенията включват:
• Статични съединения бетон към бетон
• Предварително планирани и непредвидени студени съединения
• Компенсационни шевове за пукнатини

Олимпийски котел, Ванкувър, Канада
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Сити център, Лас Вегас, САЩ

Болница за жени и деца, Бруней Дарусалам

KRYSTOL WATERSTOP GROUT™
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.
Krystol Waterstop разтворът се състои от влакнесто подсилване, което намалява
свиването и ограничава напукването. Обикновено се използва заедно с Krystol
Waterstop обработка като част от системата Krystol Waterstop.

Как работи
Krystol Waterstop разтворът съдържа Krystol технология. Когато се нанесе върху
бетона, Krystol реагира химически с вода и неводни циментови частици за
образуване на неразтворими кристали с формата на игла. Тези кристали запълват
капилярните пори и микро-пукнатините в бетона, които блокират пътя на водата и
водосъдържимите замърсители. Всяка влага, на която бъде изложен бетона през
целия му живот, ще инициира кристализация, създаваща постоянна хидроизолационна
защита.

Предимства на продукта
Многофункционална употреба: вътрешно или външно спиране на водата
Постоянна кристална хидроизолация и защита
Устойчив на пукнатини
NSF 61-сертифициран; безопасен за контакт с питейна вода
Дълготраен; устойчив на дъжд, пешеходен трафик и изместване

СТРОИТЕЛНИ СЪЕДИНЕНИЯ И ДЕТАЙЛИ

•
•
•
•
•

Опаковка
25 кг (55 lbs) кофи с повторно запечатване

KRYSTOL WATERSTOP TREATMENT™
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 обработка се използва заедно с Krystol Waterstop разтвор и/ или
Krytonite Swelling Waterstop, като част от системата Krystol Waterstop. Системата
се използва, когато има риск от навлизане на вода в статични съединения бетон
към бетон. Krystol Waterstop обработката може да се използва самостоятелно като
обработка за влагоустойчивост.

Как работи
Krystol Waterstop Treatment съдържа Krystol технология. Когато се нанесе върху бетона,
Krystol реагира химически с вода и неводни циментови частици за образуване на
неразтворими кристали с формата на игла. Тези кристали запълват капилярните пори
и микро-пукнатините в бетона, които блокират пътя на водата и водосъдържимите
замърсители. Всяка влага, на която бъде изложен бетона през целия му живот, ще
инициира кристализация, създаваща постоянна хидроизолационна защита.

Предимства на продукта
•
•
•
•

Лесен монтаж
Осигурява постоянно спиране на водата като част от системата Krystol Waterstop
Дълготраен; устойчив на дъжд и пешеходен трафик след втвърдяване
Безопасен за контакт с питейна вода;
сертифициран съгласно NSF/ANSI Standard 61
• Лесна инспекция; отличителният жълт цвят увеличава надеждността
и контрола на качеството по време на нанасяне

Опаковка
25 кг (55 lbs) кофи с повторно запечатване

РЪКОВОДСТВО ЗА KRYTON РЕШЕНИЯ
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KRYTONITE™ SWELLING 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.
Krytonite има изключително налягане на увеличение и изпълнение, което спира водата
по-добре от бентонита и конкурентните продукти за спиране на вода чрез увеличение.
Подходящ е за употреба със стандартна почвена вода, както и солена и сулфатно
замърсена вода. Krytonite е изключително издръжлив и не се изменя с времето. Може
да се използва самостоятелно като единствена защита за спиране на вода или с
други компоненти на системата Krystol Waterstop като двойна или тройна защита за
строителни съединения.

Как работи

СТРОИТЕЛНИ СЪЕДИНЕНИЯ И ДЕТАЙЛИ

Krytonite Swelling Waterstop се залепва за чист, сух бетон с използване на лепило
Krytonite в или близо до центъра на строителното съединение. За допълнителна,
дълготрайна защита на бордова арматура първо се нанася Kryton Waterstop обработка
на бетонната повърхност, след това на обработената зона се залепва Krytonite Swelling
Waterstop. Накрая бетонът се излива върху Krytonite Swelling Waterstop, което го прави
част от бетонната конструкция.

Предимства на продукта
• Устойчив на високо хидростатично налягане
• Изключително издръжлив – няма да се износи дори при повторни цикли на мокрене
и съхнене
• Иновативната трапецовидна форма издържа на изместване и позволява по-добра
консолидация на бетона
• Контролираното увеличение позволява развитието на якост на бетона преди
налягането от издуване
• Високоефективно издуване – дори в замърсена или солена вода

Опаковка
1 кутия 20x5 мм (пробл. 0.8” x 0.2”) – 50 метра, 5x10 м ролки

KRYTON’S WATERSTOP ЗА РАЗВИВАНЕ
НА ПУКНАТИНИ
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. Поставя се
на предварително определено място за изолиране на пукнатини към контролирана
зона с цел да се елиминира навлизането на вода при неконтролирано напукване от
свиване.

Как работи
Kryton Waterstop за пукнатини се закрепва към бетонна форма или подпорна стена.
Измерва се клинов канал и се формира директно срещу водоспирането. След
поставяне на бетона се развива контролирана пукнатина поради Waterstop за
пукнатини чрез клиновия канал. След това се поставя плътно Krystol Waterstop разтвор
в канала за допълнителна защита.

Предимства на продукта
• Точно поставяне на компенсационни шевове
• Изключително устойчив
• Контролира пукнатини в бетона; намалява разходите за поддръжка
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СИСТЕМА KRYSTOL WATERSTOP
КАК РАБОТИ
Единична защита: Подобрено хидроизолационно изпълнение спрямо традиционни защити
от вода с издуване
Изключително налягане на издуване и изпълнение, което спира водата по-добре от бентонит и
конкурентни продукти за издуване.
Употреба: Хоризонтални и вертикални строителни съединения
Продукти: Krytonite Swelling Waterstop (с използване на лепило Krytonite)
Характеристики: Изключително изпълнение на издуване (+1000%) • Доказано спира при най-малко
8 бара хидростатично налягане (265 фута напор) • Запълва пролуки, празни места и контури в бетона за
спиране преминаването на вода • Поддържа свързващо състояние след повторни цикли на мокрене/ сушене
Забележка: Както всяка единична защита от вода, насочената на извън бордова арматура НЕ е защитена.
Двойна защита: Когато е необходимо постоянно, дългосрочно, хидростатично решение за
хидроизолация
Изключително налягане на издуване и изпълнение, комбинирано с Krystol технология, осигурено чрез
обработка чрез Waterstop Treatment суспензията, с което се създава постоянна хидроизолационна защита.
Употреба: Хоризонтални и вертикални строителни съединения
Продукти: Krystol Waterstop Treatment & Krytonite Swelling Waterstop (с използване на лепило Krytonite)
Характеристики: Двойна защита срещу вода • Защитава насочена навън арматура • Предварително
оформен материал, лесен монтаж • Отлично изпълнение на издуване за спиране на вода • Незабавно
спиране на водата

СТРОИТЕЛНИ СЪЕДИНЕНИЯ И ДЕТАЙЛИ

ДВОЙНА ЗАЩИТА

ЕДИНИЧНА ЗАЩИТА

Строителни съединения

Krystol технология, осигурена чрез вътрешно поставени, триъгълно оформени материали, спиране на
вода и обработка със суспензията, с което се осигурява постоянна хидроизолационна защита.
Употреба: Хоризонтални строителни съединения
Продукти: Krystol Waterstop Treatment & Krystol Waterstop Grout
Характеристики: Двойна защита срещу вода • Защитава насочена навън арматура • Лесна употреба
с груби съединителни повърхности • Лесен/гъвкав монтаж • Трудно се уврежда след втвърдяване • NSF
61 сертифициран

Krystol технология, осигурена чрез обработка със Waterstop Treatment суспензията и външно спиране на
водата, с което се осигурява постоянна хидроизолационна защита.

ТРОЙНА ЗАЩИТА

Употреба: Хоризонтални и вертикални строителни съединения
Продукти: Krystol Waterstop Treatment & Krystol Waterstop Grout
Характеристики: Двойна защита срещу вода • Защитава насочена навън арматура • Клиновият канал
може да бъде попълнен по всяко време след изваждане на формата • Лесен/гъвкав монтаж • Елиминира
трудностите около трудно достъпна арматура * NSF 61 сертифициран

Тройна защита: Използва за високорискови, критични проекти
Изключително строително съединение. Издържащ на изключително налягане , издуване и изпълнение,
комбинирани с Krystol технология, която се осигурява чрез обработка с Waterstop Treatment суспензията
и външно спиране на водата за осигуряване на постоянна хидроизолационна защита.
Употреба: Хоризонтални и вертикални строителни съединения
Продукти: Krystol Waterstop Treatment & Krystol Waterstop Grout & Krytonite Swelling Waterstop (с
употреба на лепило Krytonite)
Характеристики: Тройна защита срещу вода • Защитава насочена навън арматура
• Хидроизолация за висок риск • Незабавна и постоянна защита на съединения

РЪКОВОДСТВО ЗА KRYTON РЕШЕНИЯ
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Тръбни прорези
Krystol технология, осигурена чрез външно поставени продукти за спиране на вода, с което се
осигурява постоянна хидроизолационна защита.
Продукти: Krystol Waterstop Grout
Характеристики: Може да се изреже и образува канал • Каналът може да бъде запълнен по всяко
време след отстраняване на формата • Позволява лесен и гъвкав монтаж • Елиминира трудностите
около трудно достъпна арматура • NSF 61 сертифициран

Отлично налягане на издуване и изпълнение, което спира водата по-добре от бентонит и
конкурентни продукти за спиране на вода.

СТРОИТЕЛНИ СЪЕДИНЕНИЯ И ДЕТАЙЛИ

Продукти: Krytonite Swelling Waterstop
Характеристики: Изключително изпълнение на издуване (+1000%) • Доказано спира при поне 8
бара хидростатично налягане (82 метра напор) • Запълва пролуки, празни места и контури в бетона
за спиране преминаването на вода • Поддържа свързващо състояние след повторни цикли на
мокрене/ сушене

Скоби
Krystol технология, осигурена чрез външно поставяне на продукт за спиране на вода, с което се
осигурява постоянна хидроизолационна защита.
Продукти: Krystol Waterstop Grout
Характеристики: Отворите за скоби могат да се запълват по всяко време след отстраняване на
формата • Позволява лесен и гъвкав монтаж • NSF 61 сертифицирани продукти

Компенсационни
шевове
Kryton Waterstop за развиване на пукнатини създава контролирана пукнатина, след това се прилага
Krystol технология чрез вътрешно поставен продукт за спиране на вода, с което се осигурява
постоянна хидроизолационна защита.
Употреба: За нанасяне на слаби места и подпорни стени от торкрет-бетон
Продукти: Kryton Crack Inducing Waterstop & Krystol Waterstop Grout
Характеристики: Контрол на пукнатини за слаби места • Ивично PVC спиране на вода • Двойна
защита срещу навлизане на вода • Клиновите канали могат да се запълват по всяко време след
отстраняване на формата
Клиновите канали създават контролирана пукнатина за използване на Krystol технология чрез два
външни продукта за спиране на вода, с което се осигурява постоянна хидроизолационна защита.
Употреба: Засипани стени, когато има достъп.
Продукти: Krystol Waterstop Grout
Характеристики: Двойна защита срещу навлизане на вода • Клиновите канали могат да се
запълват по всяко време след отстраняване на формата *NSF 61 сертифицирани продукти
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KRYSTOL BARI-COTE™
Krystol Bari-Cote представлява кристално, хидроизолационно покритие с висока
якост за бетон, използвано за препокриване и ремонт на бетон или зидария. Krystol
Bari-Cote се използва често като хидроизолационно покритие от циментова замазка
за счупен или шуплест бетон или като хидроизоолационна замазка за зидарски стени,
при които се изисква повърхност с по-висока якост на свиване.

Как работи
Krystol Bari-Cote съдържа Krystol технология. Когато се нанесе върху бетона,
Krystol реагира химически с вода и неводни циментови частици за образуване на
неразтворими кристали с формата на игла. Тези кристали запълват капилярните пори
и микро-пукнатините в бетона, които блокират пътя на водата и водосъдържимите
замърсители. Всяка влага, на която бъде изложен бетона през целия му живот, ще
инициира кристализация, създаваща постоянна хидроизолационна защита.

Предимства на продукта
•
•
•
•
•

Изключително добро свързване
Висока якост на свиване
Траен ремонт на хидроизолация
Безопасен за контакт с питейна вода
Лесен и надежден за употреба

Опаковка
25 кг (55 lb.) кофи с повторно запечатване

РЕМОНТ НА БЕТОН

Krystol Bari-Cote се използва за препокриване и ремонт на бетон или зидария, хидроизолирайки ги за целия срок
на живот на конструкцията.

Басейн на тигър в зоологическа градина
Оукланд, Оукланд, САЩ

Метро станция Уампоа, Хонг Конг SAR, Китай

Павилион на Ванкувър, Шанхай, Китай

РЪКОВОДСТВО ЗА KRYTON РЕШЕНИЯ
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KRYSTOL® СИСТЕМА
ЗА РЕМОНТ НА ТЕЧОВЕ
Krystol системата за ремонт на течове е решение за постоянна, кристална
хидроизолация, използвано за ремонт на течащи пукнатини, отвори и съединения
в бетона. То надеждно спира силен поток вода дори при високо хидростатично
налягане и превъзхождамногократно инжекционните системи. Ремонтът на
течове е прост процес, който включва подготовка на вдлъбнатина чрез изсичане
в бетона, спиране на течащата вода с Krystol Plug и след това запълване на
наводнената вдлъбнатина до повърхността с Krystol ремонтиращ разтвор.
След завършване на ремонта на теча хидроизолационната система Krystol T1 &
T2 защитава цялата конструкция срещу следващо навлизане на вода и увреждане
на бетона, както и намалява вероятността на развиване на следващи течове в
конструкцията.

Как работи
Krystol системата за ремонт на течове и Krystol T1 & T2 хидроизолационната
система съдържат Krystol технология. Когато се нанесе върху бетона, Krystol
реагира химически с вода и неводни циментови частици за образуване
на неразтворими кристали с формата на игла. Тези кристали запълват
капилярните пори и микро-пукнатините в бетона, които блокират пътя на водата
и водосъдържимите замърсители. Всяка влага, на която бъде изложен бетона
през целия му живот, ще инициира кристализация, създаваща постоянна
хидроизолационна защита.

Предимства на продукта

РЕМОНТ НА БЕТОН

•
•
•
•
•

Намалява случаите на искания за поправка
Ефективен ремонт от положителна и отрицателна страна
По-надежден в сравнение с инжекционните системи
Решение за траен ремонт на течове
Прост и лесен монтаж

Опаковка
Krystol щифт, Krystol разтвор за ремонт са налични
в 25 кг (55 lbs) кофи с повторно запечатване
Krystol системата за ремонт на течове се използва за спиране на вода и ремонт на теч в бетон, включително:
•
•
•
•

Строителни съединения
Тръби и метални детайли в бетон
Натрошен или шуплест бетон
Течащи пукнатини в бетон

Вълнолом остров Говернос,
Ню Йорк Сити, САЩ
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Перлата – Катар, Доха, Катар

Язовир Мадушан, Провинция Юнан,
Китай

РЕМОНТ НА БЕТОН С
KRYSTOL СИСТЕМА
ЗА РЕМОНТ НА ТЕЧОВЕ
В най-добрия случай пукнатините в бетона са просто нежелано неудобство. В най-лошия – те причиняват течове,
които могат да увредят вътрешността на сградата, да корозират арматурата и в крайна сметка са съкратят
живота на бетонната конструкция.
Krystol системата за хидроизолация на бетон на Kryton е най-добрия начин за ремонт на течащи пукнатини и
създаване на издръжливи, хидроизолирани конструкции.

Стъпка 2:
Спрете
навлизащата
вода с
Krystol Plug.

Стъпка 3:
Нанесете Krystol
Repair Grout.

РЕМОНТ НА БЕТОН

Стъпка 1:
Подгответе
пукнатината
или
съединението.

Стъпка 4:
Нанесете
Krystol T1 по
повърхността.

“От много дълго време подземните помещения на тези две сгради се
пълнеха с до един фут вода, особено при висок прилив. Преди около 6
месеца шахтите на асансьорите, складовото помещение и котелното бяха
хидроизолирани с Krystol хидроизолационна система на Kryton, ...”
“За първи път ние имаме истински суха приземна зона, а резултатите са
отлични. Бих искал да препоръчам тези продукти.”
- Джордж Дамбакли, Манхатън апартаменти, Ню Йорк Сити, САЩ

РЪКОВОДСТВО ЗА KRYTON РЕШЕНИЯ
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KRYTON ИМА РЕШЕНИЕ ЗА ВАС

Продуктите Kryton са се доказали при най-трудни условия на средата, от сгради до язовири и тунели,
нашите продукти работят отвътре навън и отвън навътре за запечатване на пукнатини и подобряване
дълготрайността на бетонните конструкции..

СМЕСИ И ПРИМЕСИ
Krystol
Internal
Membrane™

HardCem®

Аквариуми
Производство на тухли и
блокчета
Външни зидария от тухла,
блокчета и камък
Настилки на мостове и
подпорни конструкции
Канали
Улеи
Язовири
Цимент в кладенци
Асансьорни шахти
Основи и приземия
Фонтани и водни
съоръжения
Зелени покриви
Настилки на магистрали и
кръстовища
Хидроелектрически сгради
Помещения за добитък
Производствени и складове
за дистрибуция
Морски конструкции
Паркинги, рампи
и перони
Готови тръби и сегменти
Обработващи съоръжения
Писти
Сервизни и ремонтни кейове
Торкрет-бетон
Скейтборд зони
Шлюзове, преливници и
отточни канали
Успокоителни басейни
Депа и гаражи
за трактори
Стуко и строителен разтвор
Басейни
Тунели и шахти
Подземни паркинги
и гаражи
Комунални и сгради за
поддръжка
Инсталации за обработка
на вода
Водни резервоари и танкове
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ConFume®

Krystol
Mortar
Admixture™

ХИДРОИЗОЛАЦИЯ ЗА
НАНАСЯНЕ НА ПОВЪРХНОСТ
Krystol
T1® & T2®
Waterproofing
System

Krystol
Broadcast™

Hydrostop™
Sealer

СТРОИТЕЛНИ
СЪЕДИНЕНИЯ
И ДЕТАЙЛИ
Krystol® Waterstop
System

РЕМОНТ НА
БЕТОН
Krystol®
Leak
Repair
System

Krystol
BariCote™

ПРЕДЛАГАМЕ ВИ ЦЯЛОСТНА
ЗАЩИТА.
Сигурно строителство с Kryton.
Kryton International Inc. е създател кристална хидроизолационна смес
и извършва хидроизолация на бетонни повърхности с патентована
Krystol® технология от 1973 г. Ние предлагаме най-добрата в категорията
гаранция, която гарантира, че зоните от вашата конструкция, третирани
с Krystol, ще останат водонепропускливи за срока на гаранцията. През
годините Kryton получава награди за иновация, производство, най-добро
място за работа и награди за предприемачество. През 2017 г. Kryton
придобива Cementec Industries и сега разпространява Hard-Cem®,
цялостен (без нанасяне по повърхност) втвърдител за бетон за
увеличаване устойчивостта на износване и ерозия на готов бетон, отлят
бетон и торкрет-бетон. Сега Kryton е единствения производител на Silica
Fume продукти в западна Канада.
Всички продукти на Kryton са покрити от нашата стандартна гаранция,
която гарантира, че всеки продукти е без производствени дефекти.

KIM, Hard-Cem и Krystol Waterstop System получават
признание с наградата за най-иновативен продукт в
света на бетона.

Индустриална експертиза
Kryton не само покрива индустриалните стандарти, като ICC-ES и NSF International, но продължава да ги повишава. Ние
работим с индустриални, академични и държавни органи по целия свят за разработване на стандарти за сертификация
и методологии за тестване.

CERTIFICATE No 05/4217

Британски съвет за одобрение (BBA) – No 05/4217 Krystol Вътрешна мембрана
(KIM) реагираща кристална смес за осигуряване водонепропускливост на бетона.
Европейска CE марка (CE) – Krystol Вътрешна мембрана (KIM) отговаря на
всички приложими директиви, указания за безопасност и стандарти за качество на
Европейския съюз.
NSF – Продуктите Krystol са сертифицирани от NSF съгласно NSF/ANSI
стандарт 61 Системни компоненти за питейна вода — Ефекти върху здравето.
NSF е уважавана в целия свят организация за сертифициране, която разработва
национални стандарти за храна, въздух в помещения, околна среда и водите.
GB Стандарт – Китайски национални стандарти, издавани от Администрацията
по стандартизация на Китай (SAC), Китайски национален комитет по ISO и IEC.
Задължителните стандарти имат обозначение “GB”.
Международен кодексен съвет – Служба по оценяване (ICC-ES) – Krystol
Вътрешна мембрана (KIM) беше първата химична, бетонна смес, сертифицирана от
ICC-ES, американска организация с нестопанска цел, която разглежда и оценява
строителни продукти, материали и методи, за да се увери, че са в съответствие с
приложимите кодекси за строителство.
Зелен етикет на Сингапур - Krystol Вътрешна мембрана (KIM) (HS & ES) беше
одобрена от Singapore Green Label.

РЪКОВОДСТВО ЗА KRYTON РЕШЕНИЯ
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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
нашия уебсайт: www.kryton.com

Kryton International Inc.

Адрес: София 1172,
ул. Тинтява № 15
+359 2 907 96 21
Тел.:
GSM +359 88 821 29 68
Email: office@4smart.bg
Web: www.4smart.bg

1645 East Kent Avenue
Vancouver, BC Canada V5P 2S8
Тел.: +1.604.324.8280
Факс: +1.604.324.8899
Безплатен номер: 1.800.267.8280
(само за САЩ и Канада)
Email: info@kryton.com
www.kryton.com

