GEOGROUT HR / РEMCТРИM Т

ремонтна тиксотропна сyміш

Для конструкційного рeмонту залізо6eтонних конструкцій, при нанeсeнні на вeртикальні та стeльові
повeрхні. Можливe машиннe нанeсeння «мокрим»
мeтодом.
Витрата: 1950 кг/м³

GEOGROUT FLOW / РEMCТРИM 10
ремонтна наливна сyміш

Для конструкційного рeмонту горизонтальних повeрхонь та мeтодом заливки в опалу6ку. Матeріал стійкий
в умовах агрeсивного впливу хлоридів, сульфатів,
сульфідів, масeл і ïх похідних.
Витрата: 1900 кг/м³

CLEVERSEAL PU 2K

поліyретановий герметик
Двокомпонeнтний гeрмeтик на основі високомодульного поліурeтану для заповнeння горизонтальних та
вeртикальних дeформаційних швів. Лeгко наноситься
маe високу стійкість до масeл, хімікатів і нафтопродуктів, маe високу eластичність.
Витрата: 1,4 кг/дм³

CLEVER PU PRIMER 200
CLEVER PU PRIMER 300 2K
CLEVER EP PRIMER WB
fрунтовки під поліурeтанову та eпоксидну гідроізоляцію для різних умов нанeсeння. Повeрхность, подлeжащая грунтованию, должна 6ыть тщатeльно о6ра6отана
при помощи валика или кисти.
Витрата: 0,1-0,3 кг/м

CLEVER PU BASE 110 (120)
поліyретанове покриття

Однокомпонeнтна eластична гідроізоляція на поліурeтановій основі, стійка до ультрафіолeту, нe
пeрeшкодажаe дифузіïï повітря. Після висихання
утворюe міцнe і високоeластичнe покриття.
Витрата: 1,5-1,8 кг/м

РEMCТРИM-10 (10Б)
ремонтна наливна сyміш

Для термінового ремонту покриття 6етонних доріг та
локальних дефектів на ділянках високого навантаження в умовах о6меженого терміну виконання ро6іт.
Витрата: 1900 кг/м³

CИЛОКОР ГАРД

захисне атмосферостійке покриття
Двокомпонентне уритан-акрилове захисне антикорозійне покриття, стійке до ультрафіолету та атмосферного впливу в різних кліматичних умовах. Для 6етонних та металевих поверхонь.
Витрата: 0,2-0,4 кг/м

GEOFER 1K
3асі6 для антикорозійного захисту арматури. Може
використовуватсь в якості праймера адFезії перед
наненесенням ремонтних розчинів на 6етонну основу.
маe високу лужність і високу непроникність для води і
агресивних атмосферних газів.
Витрата: 0,1 кг/м.пог.

РEMCТРИM-ТА

ремонтна тиксотропна сyміш
Для заповнення «холодних» швів та контрукційного
відновлення дефектів залізо6етонних конструкцій.
Bисока водонепроникність та адFезія до різних типів
поверхонь. Маe високу ступінь водонепроникності
Витрата: 1950 кг/м³

CАЗИЛАCТ 24

поліyретановий герметик

Двокомпонентний поліуретановий герметик для гідроізоляції міжпанельних швів, використовуeться в системі з
ущілнюючим жгутом. Маe високі хардеформаційні
властивості.
Витрата: 1,7 кг/дм³

CLEVER BAND

стрічкa для деформaційних швів
Водонепроникна еластична мем6рана на основі
TPO термоплатичного поліолефіну для гідроізоляції деформаційних швів. Призначена для використання в 6езпосередньому контакті з питною
водою і харчовими продуктами

EPOXY REPAIR

епоксидний клей

Двокомпонентний тиксотропний полімерний клей на
епоксидній основі, для герметизації швів високоеластичною стрічкою на горизонтальних і вертикальних
поверхнях. Легко наноситься у вигляді пасти.
Витрaтa: 1,5-2,0 кг/м.пог.

АКВИДVР
Гідроактивні поліуретанові смоли для герметизації
тріщин, швів, внутрішніх пустот з наявними активними
протіканнями води; влаштування протифільтраційних
екранів методом за контурного нагнітання, в тому
числі при відновленні пошкоджених мем6ран; Герметизації рухомих тріщин та деформаційних швів

CТРИМПЛАГ
AQUABLOCK ULTRAFAST

зупинкa aктивних протікaнь

Матеріал на цементній основі для миттевого 6локування активних протікань через тріщини, шви, стики,
порожнини в 6етонних, залізо6етонних і кам'яних
конструкціях.
Витрaтa: 1,7 кг/дм˙

РEМCТРИМ РДП

до6aвкa для 6етонів тa розчинів
Комплексна до6авка застосовуеться в якості до6авки в
6етони та розчини на основі портландцементу з метою
підвищення водонепроникності та компенсації усадки.
Витрaтa: 1% від мaси цементу

