ХИМИЧЕСКИ РЕШЕНИЯ
ЗА СТРОИТЕЛСТВОТО
ПО ЦЕЛИЯ СВЯТ

СЪДЪРЖАНИЕ
ОБРАБОТКА НА МАЗЕТА И РЕЗЕРВОАРИ
ЦИМЕНТОВА ЗАМАЗКА ЗА ХИДРОИЗОЛАЦИЯ
ЦИМЕНТОВ ХИРОИЗПЛАЦИОНЕН МАТЕРИАЛ ЗА ОСНОВИ
ЦИМЕНТОВА ЗАМАЗКА УСТОЙЧИВА НА СУЛФАТИ И МОРСКА ВОДА
ЕДНОКОМПОНЕНТНА ГЪВКАВА ЦИМЕНТОВА ХИДРОИЗОЛАЦИОННА ЗАМАЗКА
ЦИМЕНТОВО ЕЛАСТИЧНО ПОКРИТИЕ ЗА СИЛНА ЗАЩИТА И ХИДРОИЗОЛАЦИЯ
ЦИМЕНТОВО ХИДРОИЗОЛАЦИОННО ПОКРИТИЕ ДЕЙСТВАЩО ЧРЕЗ ПРОНИКВАНЕ
И ЗАПЪЛВАНЕ НА КАПИЛЯРНАТА МРЕЖА НА БЕТОНА
ЦИМЕНТОВА ХИДРОИЗОЛАЦИОННА ЗАМАЗКА С ВИСОКА ГЪВКАВОСТ
ЦИМЕНТОВА ХИДРОИЗОЛАЦИОННА МАЗИЛКА ЗА ИЗПРАВЯНЕ, ЗАЩИТА
И ДЕКОРАЦИЯ, ЗА НАНАСЯНЕ С МИСТРИЯ (2-5 М М)
ТАПА ЗА ВОДНИ ТЕЧОВЕ
БЪРЗО ВТВЪРДЯВАЩА ЗАМАЗКА ЗА ПОПРАВКА НА БЕТОНИ
РАЗШИРЯВАЩА СЕ ВРЪЗКА ОТ БЕНТОНИТ И БУТИЛКАУЧУК
ЗА ХИДРОИЗОЛАЦИЯ В СТРОИТЕЛСТВОТО
СПЕЦИАЛНИ ЗАМАЗКИ
ЦИМЕНТОВА ЗАМАЗКА ЗА КОЗМЕТИЧНИ ПОПРАВКИ НА БЕТОН
ТЕЧНА ЦИМЕНТОВА ЗАМАЗКА С ВИСОКА МЕХАНИЧНА УСТОЙЧИВОСТ
ЗА ЗАПЪЛВАНЕ И ФИКСИРАНЕ
БЪРЗО НАНАСЯЩА СЕ И ВТВЪРДЯВАЩА ЗАМАЗКА ЗА УПЛЪТНЯВАНЕ
И ФИКСИРАНЕ УЛИЧНИ ЕЛЕМЕНТИ « ВКЛЮЧВА IST ТЕХНОЛОГИЯ»
ХИДРОИЗОЛАЦИОННА ЦИМЕНТОВА МАЗИЛКА ЗА ТЕРМО ИЗОЛАЦИЯ
ЕПОКСИДНА ЗАМАЗКА ЗА БЪРЗ РЕМОНТ
ДОБАВКИ
ИНТЕГРИРАЩА ЦИМЕНТОВА ДОБАВКА ХИДРОИЗОЛИРАЩА ЧРЕЗ КРИСТАЛИЗАЦИЯ
ЗАЛЕПВАЩА ДОБАВКА ЗА ЗАМАЗКИ
ВТВЪРДЯВАЩ ПРОДУКТ ЗА БЕТОН И ПРЯСНА ЗАМАЗКА
КОНСОЛИДИРАЩА ОБРАБОТКА
КОНСОЛИДИРАЩ И СЛЕПВАЩ ГРУНД ЗА ПОВРЕДЕНИ ПОВРЪХНОСТИ
МИНЕРАЛИЗАТОР И ХИДРОИЗОЛАЦИОННА БАРИЕРА ПРОТИВ
ПРОНИКВАЩАТА В КАПИЛЯРНАТА МРЕЖА НА БЕТОНА,
ЗАМАЗКАТА И КАЛЦИЕВИ КАМЪНИ
УПЛЪТНИТЕЛ, ВТВЪРДИТЕЛ, МИНЕРАЛИЗАТОР И РЕДУКТОР НА ПРОПУСКЛИВОСТТА
ЗА БЕТОННИ ПОДОВЕ И НАСТИЛКИ
ПОЧИСТВАЩИ И РАЗДЕЛИТЕЛНИ АГЕНТИ
ХИМИЧЕСКИ ПОЧИСТВАТЕЛ ЗА ЦИМЕНТИ И НАЦЪФТЯВАНИЯ
БАЗИРАН НА НЕОРГАНИЧНИ КИСЕЛИНИ
АЛКАЛЕН ПОЧИСТВАТЕЛ ЗА ЕСТЕСТВЕН И ИЗКУСТВЕН КАМЪК
ФАСАДЕН И ГРАФИТИ ПОЧИСТВАТЕЛ ОТ НЕПОЛИРАНИ ГРАНИТНИ ПОВРЪХНОСТИ
ДЕОКСИДИРАЩ ПОЧИСТВАТЕЛ ЗА МЕТАЛНИ ПОВРЪХНОСТИ
ПОЧИСТВАТЕЛ НА ПЕТНА ОТ РЪЖДА ПО ГРАНИТ, КЕРАМИКИ
И МНОГО ДРУГИ ВИДОВЕ ЕСТЕСТВЕН КАМЪК
КОНЦЕНТРИРАН ОТДЕЛИТЕЛЕН АГЕНТ ЗА КОФРАЖ ЗА СМЕСВАНЕ С ВОДАТА
ПОЧИСТВАТЕЛИ НА БОИ
ПОЧИСТВАТЕЛ НА БОЯ И ЛАК
ЧИСТО ПРОЗРАЧНО ПОКРИТИЕ ЗА ЗАЩИТА ПРОТИВ ГРАФИТИ
ПОЧИСТВАТЕЛ ЗА ANTI-GRAFFITI
ГРУНД ЗА ПОРЕСТИ ПОВРЪХНОСТИ
ПОВРЪХНОСТНО ВОДООТБЛЪСКВАНЕ
ПРОЗРАЧЕН НА БАЗА РАЗТВОРИТЕЛИ ВОДОТБЛЪСКВАЩ АГЕНТ
ПРОЗРАЧЕН НА БАЗА РАЗТВОРИТЕЛИ ДЪЛГОТРАЕН ВОДООТБЛЪСКВАЩ АГЕНТ
ПРОЗРАЧЕН ВОДНО БАЗИРАН ВОДООТБЛЪСКВАЩ АГЕНТ
БОИ ЗА ФАСАДИ
ЕЛАСТИЧНА ХИДРОИЗОЛАЦИОННА БОЯ ЗА ФАСАДИ И МОСТОВЕ
ДЪЛГОТРАЙНА ХИДРОИЗОЛАЦИОННА БОЯ ДЕЙСТВАЩА
ЧРЕЗ ПРОНИКВАНЕ И КРИСТАЛИЗАЦИЯ
АКРИЛНА АНТИ КАРБОНИЗИРАЩА БОЯ ЗА ЗАЩИТА И ДЕКОРАЦИЯ
PLIOLITE® ПОКРИТИЕ ЗА ФАСАДИ
ТЕРМОИЗОЛАЦИОННО ГЪВКАВО ПОКРИТИЕ
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TECMADRY®

ХИДРОИЗОЛАЦИОННА ЗАМАЗКА

ОПИСАНИЕ
Хидроизолационна замазка на циментова основа за предотвратяване и премахване проникването
на влага за приложение под и над земното равнище. TECMADRY® постига ефективно
хидроизолиране на замазки и бетонни основи предотвратявайки проникването на вода през тях
дейтвайки по посока или срещу посоката на евентуално налягане. Нейното лесно приложение я
правят най-добрата и ефтина система за хидроизолация на пазара.
TECMADRY ® не променя условията на циркулация на изпаренията на основата, което позволява
естествен трансфер. Поради факта, че се произвежда в бял цвят, хидроизолацията на фасади може
да се извършва без допълнителни разходи за боядисване, тъй като продукта постига отлични
естетични резултати.
За посигане на максимална ефективност се препоръчва прибавянето на подобряваща добавка за
мазилки CRYLADIT, която да се добави към водата за смесване. Използването на добавката
осигурява подобряване на важни характеристики, като хомогенност, водонепроницаемост,
гъвкавост и механична устойчивост и в същото време подобрява втвърдяването на покритието.

ИСПАНИЯ

ОБЛАСТИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ
TECMADRY ® се препоръчва специа лно за покритие предотвратяващ о проникване на влага на вътршни и външни стени на мазета и въздуш ни
каме ри, както и на фасади, стълбища, основи, тунели и галерии, резервоари и басейни, под ови ъгли на основи, бани, фонтани, силози, бентове,
стени на гара жи и т.н. TECMADRY ® може да се използва и в контакт с питейна вода.
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Ефикасността на TECMADRY хидроизолационен агент беше потвърдена от всички останали и от:
• Instituto de Ciencias de la Construcción EDUARDO TORROJA, according to DIT nº 262
• TELEFÓNICA ESPAÑA, homologation No.: 367/222
• CEDEX, dossier No. 44.137
• Oxford University
• Beijing Ofﬁcial Laboratory (reports No. 2004-B-C-1251, 2004-B-C-1252)
• Shanghai Ofﬁcial Laboratory (reports No. WA04-0046, WH04-0111)
• Centro Técnico para el Desarrollo de los Materiales de Construcción belonging to the Ministry for Construction
in Republic of Cuba (DITEC No. 128)
• Certiﬁcation Technological Centre (APPLUS+), dossiers No. 3001991, No. 4000080, No. 3001992, No. 3002623,
No. 4000079, No. 3001993, No. 4000082.
• Laboratory Joaquín Riera Tuebols (OTEC), reports No. 6063, No. 06707-A, No. 06707-E, No. 06706 and No. 07457-A.

TECMADRY® CIMENTACIONES
ОПИСАНИЕ

ТЕЧЕН ХИДРОИЗОЛАЦИОНЕН
ЦИМЕНТОВ МАТЕРИАЛ ЗА
ОСНОВИ

Цимент о базиран течен хидроизолационе н материа л за предотваратяване и пра махване на влага над и под зе мното вод но ниво. Неговото лесно
приложение прави TECMADRY ® CIMENTACIONES tнай-добрата и ценово ефективна
хидроизолационна система на пазара..

ОБЛАСТИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ
TECMADRY ® CIMENTACIONES се препоръчва за прилагане и предпазване от влага, постигайки отлична
хидроизолация на: бетон, мазилка, циментова замазка, бетонни блокове, зидария и др. Неговото използване
специално се препоръчва в случаите, когато основата е под водното земно ниво, а също и за предотвратяване
просмукване на влага. Може да се използва и за бариера срещу капилярно проникване на влага.
SPA IN
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TECMADRY® SR

ХИДРОИЗОЛАЦИОННА ЦИМЕНТОВА ЗАМАЗКА УСТОЙЧИВА НА СУЛФАТИ И МОРСКА ВОДА

ОПИСАНИЕ
Течна циментова хидроизолационна замазка, специално създадена за защиата и елиминиране на влагата при условия на висока концентрация на сулфати
и/или морска вода. TECMADRY ®SR осигурява хидроизолация на повръхностите, върху които е нанесена, предотвратявайки преминаването на
вода през тях и действа при директно и индиректно налягане. Високата и паропропускливост позволява естествено дишане на основата.

ОБЛАСТИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ
Този продукт се препоръчва за приложение срещу влага и предпазване от влага, особено в случай на вода съдържаща висока концентрация на сулфати
и/или морска вода. По този начин използването и е ефективно при хидроизолация на вътрешни и външни стени на мазета, въздушни камери, асансьорни
шахти, основи, тунели и галерии, плувни басейни, езерца, фонтани, кашпи, язовирни стени и всяка бетонна основа с необходимост от хидроизолация и
защита от агресивна вода поради високо съдържание на сулфати или морска вода.

TECMADRY® -F

ЕДНОКОМПОНЕНТНА ГЪВКАВА ЦИМЕНТОВА ХИДРОИЗОЛАЦИОННА ЗАМАЗКА

ОПИСАНИЕ
TECMADRY ® -F е еднокомпонентна цименто-базирана гъвкава хидроизолационна мазилка притежаваща високи прилепващи качества. Създадена е за
предотвратяване проникването на влага над и под земното ниво, действа и срещу налягане. Освен това позволява дишане на основата. За постигане на
максимална ефективност се препоръчва добавянето на CRYLADIT към водата за смесване. С използването на тази добавка става възможно да се подобри
адхезията, водонепроницаемостта, гъвкавостта и механичната устойчивост, а също и втвърдяването на покритието.

ОБЛАСТИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ
Препоръчва се за предотвратяване проникването на влага в
бетон, мазилки, циментови замазки, бетонни блокове,
замазани тухли, фасади, асансьорни ша хти, основи, тунели
и галерии, резервоа ри, плувни басейни, ъгли на подови
плочи, бани, басейни и фонтани, силози за зърно и бентове.

TECMADRY® ELAST
ИРАН

И С П АН И Я

ОПИСАНИЕ
Еластично покритие на циментова основа за отлична защита и хидроизолация. Двукомпонентен предварително дозиран продукт. Базиран на
специален цимент и емулсия на синтетична гума той е специално разработен да придаде на основата, върху която е нанесен под ходя ща защита и
водонепроницаемост. Това покритие показва висока гъвкавост и много доб ра адхезия, постигайки също добра защита срещу вода, въглероден
двуокис, хлориди и други замъ рсяващи газове и йони, както и срещ у циклите на замръзване и размръзване. Неговата висока гъвкавост позволява
ограничаването на пукнатините от преместване, вибрации, термични разширения и т.н. върху основата, постигайки ефективна хид роизолация на
повръхността, върху коят о е нанесен предотвратявайки пре минаването на влага през него и действа при налягане. Той позволява дишане на
основата.

ОБЛАСТИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ
Препоръчва се за хидроизолация на бетони и замазки с директно налягане: резервоари за питейна вода, плувни басейни, тунели, бентове, водни канали, основи,
пилони на мостове, индустриални вани, бани и т.н., а така също и за структурна защита на бетона срещу карбонизация, хлоридни атаки, цикли на замръзване и
размръзване и други агресивани среди с възможност за запечатване на пукнатини на основата (възникнали поради премествания, силни температурни
изменения и т.н.). TECMADRY® ELAST може да се използва в контакт с питейна вода.

СИРИЯ
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ЕКВАДОР

ТАЙВАН

TECMADRY® MILENIUM

ЦИМЕНТОВО ХИДРОИЗОЛАЦИОННО ПОКРИТИЕ ДЕЙСТВАЩО ЧРЕЗ
ПРОНИКВАНЕ И ЗАПЪЛВАНЕ НА КАПИЛЯРНАТА МРЕЖА НА БЕТОНА

ОПИСАНИЕ
TECMADRY® MILENIUM е цименто-базирана еднокомпонентна хидроизолационна замазка, която е специално създадена да проникне в капилярната мрежа
на бетона и чрез серия от химични процеси да формира неразтворими кристали, като уплътнява капилярната мрежа и блокира преминаването на вода през нея.
Действа в посока и обратно на налягането. TECMADRY® MILENIUM не променя условията на преминаване на изпарения през основата, което позволява
нейното натурално дишане.

ОБЛАСТИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ
TECMADRY®
MILENIUM
се
препоръчва
за
дългосрочна
водонепроницаемост на бетони и замазки.
Сред многото приложения си залужава да отбележим използването за
хидроизолация на:
• Бетонни структури подложени на позитивно или негативно водно налягане:
мазета, основи, асансьорни шахти, вътрешни и външни стени и др.
• Плувни басейни, басейни, фонтани и водни резервоари.
• Различни работи в строителството: канали, бентове, мостове, тунели и галерии,
водопречиствателни станции и т.н.
• Хидроизолация на стени и подове с влага проникваща през капилярите.
TECMADRY® MILENIUM позволява прилагане като разтвор за намокряне.

USA

TECMADRY® FLEX 2C

УКР АЙН А

ИСПАНИЯ

WATERPROOFING CEMENTITIOUS MORTAR OF HIGH FLEXIBILITY

ОПИСАНИЕ
TECMADRY® FLEX 2C е предозиран двукомп онентен продукт
базиран на основата на специални цименти и емулсии от синтетични
смоли. Осигурява ефективна хидроизолация на повръхностите, върху които
е нанесен, предотвратявайки преминаването на вода през тях и действайки
при налягане. Също, когато е подсилен правилно (SATECMA BAND AD,
FIBRA DE ARMAR 100, и т.н.) и поради своята висока гъвкавост, той
може да покрива малки пукнатини появили се от слягане, термични
разширения и др., запазвайки хидроизолацията и защитата на
повръхностите. Позв олява дишане на основата. Препоръчва се за бетон,
замазка и мазилка. Поради високата си устой чивост на атмосферни
влияния, той е чудесен завършващ слой и може да се остави небоядисан,
постигайки естетични те и декоративни характеристики на другите финални
покрития.

ИСПАНИЯ

ОБЛАСТИ НА ПРИОЛОЖЕНИЕ

TECMADRY® FLEX 2C специално се препоръчва за:
• При хидроизолационни работи по повръхности с пукнатини или с вероятност да бъдат подложени на малки движения (като тераси и покривни конструкци и), винаги
удобно подсилен с мрежа, като FIBRA DE ARMAR 100 и SATE CMA BAND AD (едноточкова) и различни единични точки заслужаващи повишено внимание (връзки
под-стена, разшири телни връзки, залепване на различни материали и др.).
• При аварийна хидроизолация на покриви и тераси върху много мокри повръхн ости или при вероятност от валеж, поради невъзможн ост за използване на друг
хидроизолационен материал, който е чувствителен към влагата върху пов ръхността.
• При защита и хидроизолация на различни строителн о инженерни работи: тунели, tunnels, напоителни канали, силози, греди и пилони на мостове, бентове,
водоп речиствателни съоръжения и др.
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• Хидроизолация на водни резервоари, езерца, басейни, фонтани, кашпи и
др.
• Хидроизолация и защита на мазета и основи, галерии, стени и др.
винаги подложени на директно налягане.
• При хидроизолация и защита на структурен бетон срещу карбонизация,
агресивни среди (индустриални, морски и т.н.), цикли на замръзване и
размръзване и т.н.
• При хидроизолация на бани, съблекални, кухни и други влажни
помещения в сградите.
ИСПАНИЯ

ХИДРОИЗОЛАЦИОННА ЦИМЕНТОВА МАЗИЛКА ЗА ИЗРАВНЯВАНЕ,
ЗАЩИТА И ДЕКОРАЦИЯ, ЗА НАНАСЯНЕ С МИСТРИЯ (2-5 MM)

TECMADRY® R.P.A
ОПИСАНИЕ

TECMADRY® R.P.A. е циментово базирано хидроизолационно покритие за нанасяне с
мистрия създадено за защита и декорация на повръхности, където лесното нанасяне на
TECMADRY ® R.P.A. я правят най-добрата и ефтина хидроизолационна система на
пазара. Тя позволява естествено дишане на основата.

ОБЛАСТИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ
Препоръчва се за прилагане като последващо покритие върху хироизолационна замазка
TECMADRY ® или като финално покритие. Постига добра адхезия и гъвкавост.

МАЛТА

PROQUICK®

ТАПА ЗА ВОДНИ ТЕЧОВЕ

ОПИСАНИЕ
Бързо втвърдяващата се замазка е специално създадена за уплътняване на водни течове, където другите замазки не могат да спрат изтичането на вода. Нейното лесно
приложение прекратява за много кратко време всички тези течове или проблеми с проникване на вода с и без налягане.

ОБЛАСТИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ
PROQUICK® се препоръчва за запушване на тези течове, предизвикани от отв ори и пукнатини, разрушаване на бетонни линии, връзки стена/под и т.н. Може да се
използва за бързо уплътняващ елемент за водни линии от цимент или бетон без спиране на работата.

СТЪПКА 1

6

СТЪ ПКА 2

СТЪПКА 3

СТЪ ПК А 4

PREMHOR /PREMHOR -R

БЪРЗО ВТВЪРДЯВАЩА ЗАМАЗКА ЗА ПОПРАВКА НА БЕТОН

ОПИСАНИЕ
PREMHOR и PREMHOR-R бързо втвърдяваща, несвиваема, тиксотропна замазка, която е създадена за рехабилитация, поправки и възстановяване на бетони, както и за
тиксотропно фиксиране. Поради специалната си формула поправките направени с PREMHOR и PREMHOR-R са водонепроницаеми. Поради тази причина те също се
използват при оформяне на връзки меж ду стените и подовете.

ОБЛАСТИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ
PREMHOR и PREMHOR-R се използват при форми ране на връзките между стените и подовете. Тяхното използване е абсолютн о наложи телно при възстановяване,
рехабилитация и поправки върху бетон на: кръпки, отвори, структурно покриване, козметични, наклонени и бетонни первази, подсилване на стени, запълване на
пукнатини, връзки между стените и подовете. PREMHOR-R, поради бързото си втвърдяване е изключително подходящ за поправки и възстановявания на бетони през
зимата. PREMHOR-R силно се препоръчва за бързо фиксиране и втвърдяване.

ИСПАНИЯ

BENTONITA GB

У К РА Й Н А

ИСПАНИЯ

РАЗШИРИТЕЛНА ВРЪЗКА ОТ БЕНТОНИТ И
БУТИЛКАУЧУК ЗА ХИДРОИЗОЛАЦИЯ

ОПИСАНИЕ
BENTONITA G.B. е връзка от бентонит и бутилкаучук. Може да бъде използвана в солени
среди и замърсени води. Връзката е изработена от 75% натурален бентонит и 25%
бутилкаучук. Цвят: черен. Удължение: минимум 400% от сухия му обем. Температури на
приложение: между –15 ºC и +50 ºC. Хидростатична устойчивост на налягане: 8 bar.

ОБЛАСТИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ
Използва се за хидроизолация при конструкционни връзки.
(Специални замазки)
ИСПАНИЯ

PREMHOR COSMETICO

ЦИМЕНТОВА ЗАМАЗКА ЗА КОЗМЕТИЧНИ ПОПРАВКИ НА БЕТОН

ОПИСАНИЕ
Не свиваема замазка базирана на полимерно модифициран цимент, койт о е специално
създаден за извършване на козметични поправки с малка дебелина (до 5мм) върху
бетони и замазки при външни и вътрешни основи придавайки непостижим естетичен
завършек. Тикс отропна консистенция.

ОБЛАСТИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ
Поправки и оформяне с естетична насоченост върху повръ хности на бетони и
замазки. Особено е неоходимо прилагането когато е приключило узряването на
бетона, когато има порь озност и вдлъбнатини или когато ръбовете са счупени.
Под ходя щ е също за запълване на пукнатини, отвори и други дефекти върху
повръхности на бетони и замазки. Много подходящ за подоб ряване естетичния вид на
отлети елементи.
МАЛТА
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ТЕЧНА ЦИМЕНТОВА ЗАМАЗКА С ВИСОКА
МЕХАНИЧНА ЯКОСТ ЗА ЗАПЪЛВАНЕ И
ФИКСИРАНЕ

PREMHOR GROUT
ОПИСАНИЕ
PREMHOR GROUT е несвиваема циментова замазка с нисък вискозитет и
великолепни нивелиращ и характеристики, а също и с много висока механична
устойчивост. Втвърденият продукт има добра непромокаемост срещу вода и
масла.
Поради специалната си формула, PREMHOR GROUT се препоръчва за
запълване и фиксиране, където са необходими високи ме ханични характеристики.

ОБЛАСТИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ
Използването на PREMH O R G RO U T се препоръчва при запълване на фиксатори
за маш ини, болтове, кранови релси, бетонни колове, стълбове при панелни сгради
и т.н.; основи на мостове, запълване на основи на машинни и т.н., поправка на
отвори в бетонни структури и усилване на структурите.

ИСПАНИЯ

МЕХАНИЧНА УСТОЙЧИВОСТ
- Якост на натиск (3 дни) >350 kg/cm2
- Якост на натиск (28 д ни) >600 kg/cm

PREMHOR STREET

БЪРЗО ВТВЪРДЯВАЩА СЕ ЗАМАЗКА ЗА УПЛЪТНЯВАНЕ И ФИКСИРАНЕ
НА УЛИЧНИ ЕЛЕМЕНТИ « ВКЛЮЧВА IST ТЕХНОЛОГИЯ »

ОПИСАНИЕ
Бързо нанасяща се и втвърдяваща полимерно модифицирана, несвиваема,
циментова замазка, специално създадена за уплътнение и фиксиране на улични
елементи и канали, както и за поправки, които се нуждаят от бързо връ щане в
експлоатация. Принципната новост на тази циментово базирана замазка, е че
нейната формула включва новата IST (Invariable Set Time) технология развита от
SA TECMA, която позволя ва получаването на практически постоянно отворено
време в целия температурен диапазон на препоръчаните за нанасяне темпе ратури.

ОБЛАСТИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ
PREMHOR STREET, поради бързото си нанасяне и втвърдяване се препоръчва за
уплътняване и фиксиране на канали, капаци и всякакъв вид улични елементи, за
фиксиране на стълбове и всякакъв вид ре монтни дейности, които изискват бързо
връщане в експлоатация. Под ходяща е за вътрешно и външно използване.

TECMADRY® TERMIC

ИСПАНИЯ

ХИДРОИЗОЛАЦИОНЕН ЦИМЕНТОВ КИТ ЗА ТЕРМОИЗОЛАЦИЯ

ОПИСАНИЕ
TECMADRY ® TERMIC е изолира ща и хидроизолационна замазка базирана на
цимент, леки агрегати и специални добавки специално създадени за термоизолация
и хидроизолация и за декориране на повръ хностите, върху които е нанесена.
TECMADRY® TERMIC не пречи на естественото дишане на основата
пропускайки изпаренията.

ОБЛАСТИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ
Общ о използването на TECMADRY® TERMIC се препоръчва за под обряване
енергийната ефективност на сградите и специално:
• Като изолационна замазка при различни хидроизолационни работи, в комбинация
с TECMADRY® покрития.
• При различни работи по хидроизолация и защита на фасади. Може да бъде в
последствие боядисана с нашите фасадни бои (TECMA PAINT SILICATOS,
TECMACRIL FACHADAS, etc..) и дори с покритие TECMA PAINT TERMIC
FAHRENHEIT 10.8.
• Хидроизолация и термична защита на мазета и основи, галерии, стени, и др.,
специално за прекъсване на термичните мостове отвън навътре и предотвратяване
на влагата от кондензация. За оцветяване и декоративен вид се препоръчва крайно
покритие от TECMA PAINT SILICATOS.
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ИСПАНИЯ

TECMA PAINT MRRE

ЕПОКСИДНА ЗАМАЗКА ЗА БЪРЗ РЕМОНТ

ОПИСАНИЕ
TECMA PAINT MRRE е двукомпонентен продукт базиран на епоксидни смоли и
подбрани смоли със самонивелираща се консистенция и бързо нанасяне и
втвърдяване. Той е изключително подходящ за поправки и запълвания на
хоризонтални отвори. Той е забеле жителен поради високата си устойчивост,
механична (на натиск и износване) и химическа (разредени киселини и алка лоид и,
соли, солени разтвори, масла, газове, горива, детергенти и т.н.), силното прилепване
и постигането на тези резултати за много кратко вре ме дори при ниски температури
и висока вла жност. Може да се прилага и върху леко вла жни повръ хности.

ОБЛАСТИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ
Възстановяване и нивелиране на подови плочи, хид равлични и кораборе монтни
работи, поправка и запълване на отвори в бетон, поправка на подови плочи в
хладилни помещения без да се налага изключването им и т.н.
ИСПАНИЯ

МЕХАНИЧНА УСТОЙЧИВОСТ
- Якост на опъ н и огъване (4 дни) > 90 kg/cm2
- Якост на натиск (4 дни) > 320 kg/cm2
(Добавки)

TECMA ADMIX CRYSTAL

ИНТЕГРАЦИОННА ЦИМЕНТОВА
ХИДРОИЗОЛАЦИОННА ДОБАВКА
ДЕЙСТВА ЧРЕЗ КРИСТАЛИЗАЦИЯ

ОПИСАНИЕ
Това е циментово базирана добавка, специално създадена за подоб ряване водонепроницаемостта на бетона, в който е добавена. Активният
принцип е в резултат на кристализиращата реакция в бетона, формирайки неразтворим кристален материал, който запълва порите и капилярите
предотвратявайки пре минаването на вода. По този начин бетона става постоянно вод онепроницаем по посока и срещ у посока на налягането.

ОБЛАСТИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ
Може да се използва за всички бетонни структури, които може да имат контакт с вода: панелни структури, тунели и галерии, резервоари за
питейна вода, водопречиствателни съоръ жения, брегови и морски структури, бентове, канали, стени и под ове на мазета, паркингови структури,
езерца и плувни басейни.

CRYLADIT

ЗАЛЕПВАЩА ДОБАВКА ЗА ЗАМАЗКИ

ОПИСАНИЕ
Специална добавка за увеличаване на прилепването на замазките и бетоните към различни строителни материали. С добавянето и къ м водата за
смесване подоб рява твърдостните характеристики на замазката.

ОБЛАСТИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ
Когато се смесва циментовата замазка с под обряване на прилепването, водоустойчивостта и втвърдяването. Препоръчва се за смесване с
TECMADRY®, PREMHOR и PREMHOR-R.

TECMA-HMF

ПРОДУКТ ЗА ВТВЪРДЯВАНЕ НА БЕТОН И ПРЕСНИ ЗАМАЗКИ

ОПИСАНИЕ
TECMA-HMF е млечнобяла емулсия, която добавена къ м бетон или пресна замазка формира филм, също като този, койт о формират лаковете,
коитто втвърдяват бързо и защитават бетона и замазките от бързото изпарение на водата по време на приложението, който е най-важния за
крайните характеристики период. Използването на TECMA-HMF няма влияние на нормалнот време за приложение на бетона и замазката.
TECMA-HMF предотвратява пре ждевре менното изсъхване на бетона и прясната замазка, като по този начин се избягва т възможните
последствия, като: нама ляване на механичната якост, намаляване устойчивостта срещ у соли и т.н.

ОБЛАСТИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ
Използването на TECMA-HMF се препоръчва в всички тези сгради, където е необходима чудесна повръ хност на бетона и пресните замазки,
директно подложени на влиянието на околни агенти, като: ледени площадки, писти за колоездене, лагерни стени, натова рени бетонни плочи или
пресни замазки, напрегнати греди, канали, под ове и т.н.
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CКОНСОЛИДИРАЩ И ЗАЛЕПВАЩ ГРУНД ЗА
ПОВРЕДЕНИ ПОВРЪХНОСТИ

SATECMACONS AAJ
ОПИСАНИЕ
SATECMACONS-AAJ е грунд базиран на акрилен полимер с ниско моле кулно тегло
и малки по размер частици, коит о са създадени на консолидират и заздравяват
обработените повредени повръхности на основи с различна порь озност. Неговите
малки частици позволяват добро проникване в основата, което прави възможна
обработката за заздравяване както на материа ли с малка, така и на материали с
голя ма порьозност. В резултат на това дълбочината на проникване е висока. Постига
добри резултати против цъвтеж на повръ хностите.

ОБЛАСТИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ
Поради специалната си композиция SATECMACONS-AAJ позволява значително
подоб рение при фиксирането на покритията, работейки като лепилен прайме р. Не се
препоръчва, като праймер за умеличаване на напре жението на повръхността.
Специално се препоръчва за заздравяване на тухли, връзки, бетон, варовик и цялата
гама от натурални камъ ни, считащи се за меки. При препоръчаните условия за
прилагане външ ния филм е малъ к, поради това няма значителни изменения на цвета
на обработената повръхност. Въпреки това, предварителен тест винаги е
препоръчителен.

HIDROTECMA
ОПИСАНИЕ

ИСПАНИЯ

МИНЕРАЛИЗИРАЩА И ХИДРОИЗОЛАЦИОННА БАРИЕРА СРЕЩУ
ПРОНИКВАЩА ПРЕЗ КАПИЛЯРИТЕ НА БЕТОН, ЗАМАЗКИ И
КАЛЦИЕВИ КАМЪНИ ВЛАГА

Химически чисто прозрачен комплекс, който след леко изпарение и химическа реакция
създава реминерализация повръхностно втвърдяване на бетони, замазки и варовикови
камъни. Когато продукта проникне в материалите е възможно да запуш и порите и
капиля рите поради молекулярната кристализация, която формира вътрешни бариери и
пречи на влагата да проникне капилярно през вертикални стени.

ОБЛАСТИ НА ПРИ ЛОЖЕНИЕ
HIDROTECMA се използва при хид роизолационни работи по бетонни структ ури,
мазилки, замазки, тунели, обеми, резервоари и т.н. За хидроизолация на капиля рнот о
проникване продукта трябва да се инжектира в долната част на сградата образувайки
капиля рна хидроизолационна барие ра. Може да се използва и като мине рализатор и
втвърдител на повръ хността на стенни основи, резервоа ри, бетонни структури, каменни
фасади и т.н.

HIDROTECMA SP

ИСПАНИЯ

УПЛЪТНИТЕЛ, ВТВЪРДИТЕЛ, МИНЕРАЛИЗАТОР,
ХИДРОИЗОЛАТОР ЗА БЕТОННИ ПОДОВЕ И НАСТИЛКИ

ОПИСАНИЕ
HIDROTECMA-SP е химическо съединение, формулирано на базата на модифицирани
содиеви силикати и други добавки, водно базирано. Когато се нанесе върху бетон и
циментови замазки прониква във вътрешността им чрез порите, ма лки пунатини и
капиля рите кристализирайки във тях и запълвайки ги. По този начин се подоб ряват
защитата, водонепроницае мостта, устойчивостта и други на бетона и замазката.

ОБЛАСТИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ
HIDROTECMA-SP е специално формулирана за обработка на повръ хности и плочи от
циментови материа ли, като бетон и замазки при: паркинги, мостове (пътни и
железопътни), летищни писти, бетонни пътища и магистрали, крайб ре жни и морски
структури, терасовид ни покриви, панелни и оредварително отляти елементи, пътеки,
индустриални повръхности и под ове, стадиони и амфитеатри, състезателни писти и т.н.

DESCA-2F ®

УНГАРИЯ

ПОЧИСТВАТЕЛ ЗА ФАСАДИ

ОПИСАНИЕ
Химически почиствател за цимент на калцити и соли. Поради специалната си композиция той има високо проникване и омокрящ и качества и
отлична способност да премахва остатъците от цимент, замазка, соли и мазнини.

ОБЛАСТИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ
DESCA-2F се препоръчва за почистване на тухлени фасади. Према хва нацъфтявания, остатъци от цимент върху метални повръхности, почиства
остатъци от строителство, възстановява цвета на бетонни и тухлени фасади.
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DESCA-100

АЛКАЛЕН ПОЧИСТВАТЕЛ ЗА ЕСТЕСТВЕНИ И ИЗКУСТВЕНИ КАМЪНИ

ОПИСАНИЕ
Алкален пастообразен почиствател, който е създаден за почистване на натурален
камък замърсен от мърс отия, дим, пра х, гъбички и общ о от ат мосферни условия.
Благодарение на вискозитета си и прилепва щите си характеристики той може да се
използва, както върху хоризонтални, така и върху вертикални повръхности,
предотвратявайки свличане и увеличаване ефективността на почистването.

ОБЛАСТИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ
DESCA-100, благодарение на внимателно подбраната си композиция той не е
агресивен към камъка. Препоръчва се за почистване на каменни фасади, скулптури и
монументи, покрития на колони, каменни фасади и подове, орнаменти и парапети и
др.
ИСПАНИЯ

DESCA-P

ПОЧИСТВАТЕЛ НА ФАСАДИ И ГРАФИТИ ОТ НЕПОЛИРАНИ ГРАНИТНИ ПОВРЪХНОСТИ

ОПИСАНИЕ
DESCA-P е киселинен почиствател. Той е специфичен за фасади и други повръ хности изработени от неполиран гранит, който все още има
остатъци от боя след прилагане на почистватели за бои. Почиства замъ рсявания от атмосферните условия на неполирани гранитни повръхности.
Почиства фасади, стени, тераси и т.н. Почистващата му сила према хва всякакви остатъци от бои.

ОБЛАСТИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ
Почистване на фасади и повръ хности изработени от неполиран гранит с остатъци от графити и бои дори с лед прилагане на почисватели за боя.
Поради невъзможността на почиствателя да проникне в порите на гранита остават леки петна и сенки върху боядисаната повръ хност. Не се
препоръчва за използване върху полиран гранит защ ото ще пре махне блясъка му.

SUPER-DESCA

ДЕОКСИДИРАЩ ПОЧИСТВАТЕЛ ЗА МЕТАЛНИ ПОВРЪХНОСТИ

ОПИСАНИЕ
Продукта е формулиран и базиран на неорганични и органични киселини, хидратиращи агенти и антикорози онни добавки, които позволяват
почистване, обезмасляване и деоксидиране в същот о вре ме. Той пре махва остатъците от бетон върху металните повръхности и ги разгражда
благодарение на комбинираното действие на активните компоненти почиства остатъците от ръжда, коит о може да има върху тези детайли.

ОБЛАСТИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ
SUPER DESCA се препоръчва за почистване на остатъци от цимент от коф ражни платна, инструменти, бетонобъркачки и др. Може да се
използва и за пре махване на петна от ръ жда върху гранит.

SUPER-DESCA STONE

ПОЧИСТВАТЕЛ НА ПЕТНА ОТ РЪЖДА ВЪРХУ ГРАНИТ,
КЕРАМИКА И МНОГО ГРУГИ ЕСТЕСТВЕНИ КАМЪНИ

ОПИСАНИЕ
SUPER DESCA STONE е течен продукт формулиран на
киселинна база, овлажнители и пълнителни компоненти, които
редуцират повръхностното напре жение и позволяват проникване и
почистване на следите от ръжда от много различни повръ хности,
като гранитни и бетонови постаменти на монументи, бетонни
стени и всички други детайли от различен вид камък, за които е
важен естетичния вид, често това са фасади.

ОБЛАСТИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ
· Почистване на петна от ръжда върху минерални повръ хности,
вертикални и хоризонтални, като фасади, подове, монументи,
градински декоративни еле менти и др.
· Ма шинно рязане на естествени камъни (гранит, мра мор и т.н.).
· Обработка на камъни съдържащи же лезни мине рали (като пирит, пиротит, магнитен
пирит, магнетит и т.н.) намираяи се в естествените камъни в светли цветове.

ИРАН
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DESCOF-A

КОНЦЕНТРИРАН ОТДЕЛИТЕЛЕН АГЕНТ ЗА РАЗТВАРЯНЕ ВЪВ ВОДА

ОПИСАНИЕ
Течен отделителен агент, който може да се разваря във вода. Той е създаден да помогне при отделянето на
колони, греди и отлети бетонни панели от формите, предотвратявайки прилепването. Подоб рява кайния вид на
отливката без намаляване на съпротивленията и в същото време правейки отделянето по-лесно. Не съдържа
агресивни прод укти за бетона или оксидира щи остатъци върху формата.

ОБЛАСТИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ
DESCOF-A се препоръчва при разделянето на бетон от формата, в заводите за панели, об орудвания с греди и
бетонни блокове, при всички тези отливки, където е необходимо високо качество на повръ хностите.
ПЕРУ

DECAPA SCM / DECAPA SCM GEL

ПРЕМАХВАНЕ НА БОИ И ЛАКОВЕ

ОПИСАНИЕ
DECAPA-SCM е прод укт за пре махване на бои и лакове своб оден от хлорни съставки, за хоризонтални
повръхности.
DECAPA-SCM GEL е версията с по-голя м вискозитет гел за прилагане на хоризонтални и
вертикални повръ хности.

ОБЛАСТИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ
Поради специалната си композиция те премахват всички видове боя нанесена върху всякакъв вид повръ хност, като бетон, дърво, лама рина и т.н.,
предизвиквайки омекване и под уване на алкид ни, епоксидни, полиуретанови бои и разтваряне на акрилни, винилни, хлоркаучукови бои,
позволявайки цялостното према хване на покритието, независимо колко старо е то.

TECMA PAINT ® ANTIGRAFFITI

ЧИСТО ПРОЗРАЧНО ПОКРИТИЕ ЗА
ЗАЩИТА ОТ ГРАФИТИ

“ХОМОЛОГИРАН ОТ НЯКОЛКО ИНТЕРНАЦИОНАЛНИ ЖЕЛЕЗОПЪТНИ КОМПАНИИ ЗА ОБРАБОТКА НА ВЛАКОВЕТЕ С БЕЗОПАСНИЯ И
ДЪЛГОТРАЕН ПРЕДПАЗВАЩ ОТ ГРАФИТИ ЛАК ”

ОПИСАНИЕ
Прозрачен протектор за постоянна защита срещу графити. П оради специалните си характеристики всички графити лесно се према хват с
TECMASOL AP. Защитата остава незасегната колкот о и графити да бъдат нанесени. Притежава отлична срещ у атмосферн и и агресивни среди
гарантирайки дълготрайност на всички повръ хности, върху които е нанесена. Предварителното нанасяне на IMPRIMACIÓN A, като
уплътнител за порести повръхности предотвратява възможната промяна на цвета, коят о може да се получи понякога.

ОБЛАСТИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ
TECMA PAINT® ANTIGRAFFITI е създаден за защита на фасади изработени от тухли, гранит, мра мор, бетон, натура лен и изкуствен камък,
еднос лойни замазки и др. Може да се прилага върху вече боядисани фасади, където е препоръчително да се извърши тест за съвместимост със
съществуващите бои.

ПОРТУГАЛИЯ
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Ю ЖНА АФР ИКА

Ю ЖН А АФ Р И К А

И С П АН ИЯ

TECMA SOL AP

ПОЧИСТВАТЕЛ НА ANTI-GRAFFITI

ОПИСАНИЕ
Специален почиствател на графити нанесени върху предпазения лак TECMA PAIN T® A NTIGRA FFITI. Използва се като почиствател за бързо, лесно и
цялостно према хване на графитите.

ОБЛАСТИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ
TECMASOL AP се използва за пре махване на графити направени с аерозолни бои, маркери, четки и др., върху предпазния лак TECMA PAINT®
ANTIGRAFFITI.
TECMA SOL A P

IMPRIMACION A

ПРЕДВАРИТЕЛНА ОБРАБОТКА НА ПОРЕСТИ ПОВРЪХНОСТИ

ОПИСАНИЕ
Течна емулсия, която поради своята композиция предотвратява промяната на цвета на основата при нанасяне на TECMA PAINT®
ANTIGRAFFITI. В зависимост от характеристиките и порьозността на материала върху много от тях е невъзможно нанасянето на защита срещу
графити и поради това е необходимо предварително прилагане на IMPRIMACIÓN A.

ОБЛАСТИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ
IMPRIMACIÓN A се препоръчва като уплътняващ праймер за порести материали, които ще бъдат защитени с TECMA PAINT®
ANTIGRAFFITI след това. И майки предвид разнообразието от различни възможни материали, се препоръчва тестване на съвместимостта на
обработката.

HUM-PROT MATE

ЧИСТО ПРОЗРАЧЕН НА БАЗА РАЗТВОРИТЕЛИ ВОДООТБЛЪСКВАЩ АГЕНТ

ОПИСАНИЕ
Прозрачна течност формулирана с ниско
молекулно тегло полиакрилксилоксан смоли и
специално
селектирани
органични
разтворители с цел постигане на възможно найдълбоко проникване в основите. Прилагането
превръ ща повръхността във вод оотблъсква ща,
предотвратявайки проникването на влага в
материалите. Нейната висока алкална
устойчивост позволява прилагането и върху
алкални основи, като бетон, замазка и т.н.,
придавайки на обработените повръ хности
силен
водоотблъскващ
ефект,
предотвратявайки пре минаването на вода, но
позволявайки естествено дишане на основите.

SPA I N

S PA IN

ОБЛАСТИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ
HUM-PROT MATE се препоръчва за водотблъскваща обработка на повечето материали използвани за фасади, вертикални стени в жилищнот о и
индустриално строителство и др.

IMPERMEABILIZANTE 10-AG

ЧИСТО ПРОЗРАЧЕН БАЗИРАН НА РАЗТВОРИТЕЛИ
ВОДООТБЛЪСКВАЩ АГЕНТ С ДЪЛГОТРАЙНО ДЕЙСТВИЕ

ОПИСАНИЕ
Висока проникваща способност, ниска молекулно тегло, силоксан-олигомер създаден да
предложи вътрешна барие ра предотвратяваща пре минаването на водните изпарения,
запазвайки натуралното дишане ме жд у материала и околната среда. Обработените материали
стават вод онепроницаеми постигайки забележителни резултати при под лагане на вода след
това. Ефективността на продукта се запазва за повече от 10 години, което е потвъ рдено от
много обработени повръхности. Използването му предпазва и от поява на нацъфтявания.
ИСПАНИЯ
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ОБЛАСТИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ
IMPERMEABILIZANTE 10-AG е създаден да придаде перфектно водоотблъскване на всички тези повръхности и вертикални стени, върху
които е нанесен направени от тухли, гранит, изкуствени и естествени камъни, замазки и мазилки, бетон и др.

HUM-PROT AQUA

ЧИСТО ПРОЗРАЧЕН ВОДНО БАЗИРАН ВОДООТБЛЪСКВАЩ АГЕНТ

ОПИСАНИЕ
HUM-PROT AQUA е повръ хностен водоотблъскващ агент, течен, млекообразен, формулиран с органо-силани във водна емулсия, специално
създаден за водотблъскващ о покритие върху вертикални повръ хности. HU M-PRO T AQ UA прониква в порите на материала без да формира
филм, това позволява натура лнот о дишане на материала и предотвратява проникването на вода, правейки повръ хността силно водоотблъскваща.
Продукта не съдържа вредни органични компоненти, миризми и е безвреден за околната среда.

ОБЛАСТИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ
HUM-PROT AQUA е специално създаден за водоотблъскваща обработка на повечето материали използвани в строителсвото в качеството на
интериорни вертика лни повръ хности, като замазки, тухли, естествен и изкуствен камъ к, предварително отляти блокове и т.н.

TECMA PAINT ® FACHADAS

ЕЛАСТИЧНА ХИДРОИЗОЛАЦИОННА БОЯ ЗА ФАСАДИ И МОСТОВЕ

ОПИСАНИЕ
Еластично покритие за влагозащита на фасади и вертикални стени. Благодарение на своето развитие, прод укта формира филм, койт о се омре жва
под въздействието на слънчевата светлина, формирайки ме мб рана, която е водонепромокаема и непропускл ива за СО2 предотвра тявайки
пробле ми от карбонизация в цименто базираните основи. Неговата постоянна еластичност, дори при темпе ратури под –20 ºC позволява
покриването на пукнатини предизвикани от темпе ратурни изменения. Повръхностите третирани с продукта позволяват преминаването на
водните изпарения навън и не променят натуралното дишане на основата. Поради отличната му устойчивос т на атмосфе рни влияния, фасадите
прид обиват великолепен външен вид, койт о подоб рява архитектурния дизайн.

ОБЛАСТИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ
TECMA PAINT® FACHADAS е създаден за хидроизолация на фасади изработени от мазилка, замазка, бетонни блокове, тухли и др. В същото
време той също се прилага за хид роизолация и защита от карбонизация върху вертикални стени при жилищ ното строителство.

ИСПАНИЯ

ЛАТВИЯ

TECMA PAINT ® SILICATOS

НОРВЕГИЯ

МИНЕРАЛНА ДЪЛГОТРАЙНА ХИДРОИЗОЛАЦИОННА БОЯ
ДЕЙСТВАЩА ЧРЕЗ ПРОНИКВАНЕ И КРИСТАЛИЗАЦИЯ

ОПИСАНИЕ
TECMA PAINT® SILICATOS е покритие базирано на минерални силикати, които предлагат натурална и дългот райна защита на материалите,
върху които е положено, Прод укта е създаден да прилепне здраво върху материала, където е нанесен и да стане част от него, позволявайки му
естествено дишане благодарение на пропускливостта си. Външния му вид придава на повръ хностите напълно естествен изглед.

ОБЛАСТИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ
Защита на повръхности от бетон, циментови замазки, тухли и др. Пъ лната липса на органични разтворители и миризми позволява прилагането
му във вътрешни пространства.

МАЛТА ( ПРЕДИ)

14

М А Л Т А (СЛЕ Д )

СИНГАПУР

TECMACRIL FACHADAS

АКРИЛНА АНТИ КАРБОНИЗИРАЩА
БОЯ ЗА ЗАЩИТА И ДЕКОРАЦИЯ

ОПИСАНИЕ
TECMACRIL FACHADAS е водно базирано акрилно покритие за декориране и защита от външни агенти, като дъ жд, замърсявания и т.н. на
фасади. Продукта предлага водонепроницаемост и добри дишащи характеристики, позволяващи преминаване отвътре навън на фасадата на
естествените изпарения.

ОБЛАСТИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ
Защита на фасади от бетон, циментови замазки, зидария, мазилки, тухли, гипс и др. Покритието е устойчиво на алкали, вода и U V външни
условия: не пожълтява. Отлична възможност за пребоядистване и добри дишащи характеристики. Показва също добро прилепване към голя мо
разнообразие от материали.

TECMALITE FACHADAS

PLIOLITE® ПОКРИТИЕ ЗА ФАСАДИ

ОПИСАНИЕ
TECMALITE FACHADAS е покритие базирано на PLIOLITE® смоли, които
предлагат отлична защита срещу вода, въглероден двуокис и индустриа лни
атмосфери. Недовите изключителни прилепване и устойчивост върху всякакъв тип
повръхности позволяват много дълготрайна и естетическа защита. Неговата формула
позволява прилагането му по всяко вре ме на годината и при различни атмосфе рни
условия.

ОБЛАСТИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ
Защита на фасади от бетон, циментови замазки, мазилки, зидария, тухли, гипс. П оказва
отлично прилепване към широка гама от основи, дори без необходимост от нанасяне
на праймер. Отлична пропускливост на водни пари. Не се атакува от гъбички и
водорасли. Лесно за нанасяне и устойчиво срещу дъжд няколко минути след
прилагане. Устойчиво същ о срещ у алкали, вода и U V атмосферни ус ловия. Не
пожъ лтява. Отлична дишаща способност.

TECMA PAINT ® BREAK TERMIC

ИСПАНИЯ

ТЕРМОИЗОЛИРАЩО ГЪВКАВО ПОКРИТИЕ

ОПИСАНИЕ
TECMA PAINT® BREAK TERMIC е водна дисперсия съдържа ща кухи стъклени
микросфери. Тя формира плътна преграда с изолационни характеристики, което
предотвратява бързия температурен трансфер ме жду вътрешността и външността на
защитените повръхности. Ме мбраната модифицира термичната проводимост на
обработените повръ хности, което увеличава разликата ме жду вътршността и
външната част и защитава повръхностите от бързо загряване или охла ждане в
зависимост от външната темпе ратура. П о този начин предотвратява появата на
конденз по вътрш ната повръхност създавайки приятен микроклимат. Благодарение на
кухите микросфери покритието под обрява също и акустично изолационните
характеристики на материала.

ОБЛАСТИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ
Защита на измазани ръбове, колони, студени ъгли и всички тези повръ хности
страдащи от термични натоварвания.

TECMA PAINT TERMIC FAHRENHEIT 10.8

УНГАРИЯ

TТЕРМОИЗОЛАЦИОННО И
ХИДРОИЗОЛАЦИОННО ЕЛАСТИЧНО
КЕРАМИЧНО ПОКРИТИЕ

ОПИСАНИЕ
TECMA PAINT-TERMIC FAHRENHEIT 10.8 е акрилно покритие, което съдържа
кухи керамични сферички идентични на тези използвани от NA SA за създаване на
изолационни щитове на совалките за защита от екстремните теператури
предизвикани от триенето при влизане в земната атмосфера. Тези гранули отразяват и
разсейват топлинните вълни.
TECMA PAINT-TERMIC FAHRENHEIT 10.8 формира еластична мембрана, която
позволява на повръхността да се разширява естествено, без напукване. Устойчива е
на UV светлина и намаля ва възможностите за повреда от вода и вятър. Благодарение
на изолационните си характеристики, когато е нанесена вътрешната температура е
около 6 до 8ºC по-ниска от външната при минера лни повръ хности и повече от 15ºC
при метални повръ хности. През зимата при нанасяне на покрива може да спести 25 %
до 30% от разсейваната през покрива топлина. Поради това изолацията действа при
студ и топлина.

ИСПАНИЯ

ОБЛАСТИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ
Покриви и тераси от цимент, кере миди, метални листове, замазки и т.н. Домове, индустриални сгради, складове, ферми, покриви на автомобили,
като камиони, автоб уси, каравани и наистина всичко нуждаещо се от икономия на топлинна и охла ждаща енергия.15

15

IMPERMEABILIZANTE E-88 ХИДРОИЗОЛАЦИОННО ВОДНО БАЗИРАНО ЕЛАСТОМЕРНО ПОКРИТИЕ
ОПИСАНИЕ
IMPERMEABILIZANTE E-88 е покритие базирано на вътрешно пластифицирани смоли под формата на течна дисперсия, която предлага
отлични хид роизолационни характеристики, а също и изключителна еластичност. Нанесеното покритие прит ежава отлична устойч ивост на
темпе ратурни изменения без загуба на хидроизолационни качества. Поради тези ненадминати качества, това покритие се превръ ща в едно от найефективните и изгодни решения за покривна хидроизолация, коят о не е необходимо да се покрива след това.

ОБЛАСТИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ
IMPERMEABILIZANTE E-88 е специално създаден за хид роизолация на тераси, които ня ма да се покриват в пос ледствие, покриви, плоски
покриви, връзки ме жд у покрива и вертикалните стени, водостоци, фасади, покриви от фиброцимент и др.

СТЪПКА 1

TECMA BASS SH

СТЪПКА 2

СТЪПКА 3

ГРУНД ЗА ВЛАЖНИ ПОВРЪХНОСТИ ЗА АКРИЛНИ ХИДРОИЗОЛАЦИОННИ ПОКРИТИЯ

ОПИСАНИЕ
Специален прайме р за повръ хности с висока степен на влажност правейка невъзможно
нанасянето на каквато и да е друга боя. Благодарение на вод ореактивните си компоненти,
адхезията къ м вла жни повръ хности е осигурена, формирайки здраво прилепнало къ м
повръхността покритие. Когато покритието изсъхне, то предотвратява проникването на влага,
което позволява нанасянето на бои съвместими с TECMA BASS SH.

ОБЛАСТИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ
TECMA BASS SH се препоръчва за използване като прайме р върху вла жни или временно
вла жни повръхности, за да направи възможно нанасянето на акрилни хидроизолира щи агенти
или пластмасови бои. Подходящ е за вътрешно и външно приложение. Може да се прилага
върху всякакви материали използвани в строителството, като тухли, замазки, плочки, бетон и
т.н.
TECMA BASS SH се препоръчва като праймер за TECMA ELAST V-97,
IMPERMEABILIZANTE E-88, TECMA PAINT® FACHADAS и TECMA PAINT® AS.

TECMA PAINT ECO-TR

ИСПАНИЯ

ЧИСТО ПРОЗРАЧНО ЕЛАСТИЧНО АКРИЛНО
ХИДРОИЗОЛАЦИОННО ПОКРИТИЕ ЗА СПЕЦИАЛНИ
ПОВРЪХНОСТИ

ОПИСАНИЕ
TECMA ECO-TR е безцветно и прозрачно покритие формулирано с високое ластична смола и водна дисперсия, която предлага отлична
водоустойчивост, устойчивост на атмосферни влияния и отлична еластичност. Покритието издържа големи температурни вариации, без да
изгуби хидроизолационните и защитни характеристики. То е органичен продукт без вредни органични емисии отделяни в околната среда.

ОБЛАСТИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ
Като безцветна и прозрачна хид роизолация за уникални повръ хности с цел запазване на оригиналния цвят на материала, от който са изработени:
връзки межд у керемидите и комина, ребра на покриви, връзки на покривни плочи, връзки ме жд у стени и керемидени покриви, азбестоциментови покриви, пукнати повръхности, възстановяване на акрилни хид роизолации и т.н. Прилагането и не променя цвета на материала и се
залепва къ м повръхността, която защитава. Не е подходящ о за повръ хноси в постоянен контакт с вода, хидроизолация преди полагане на
настилка или повръ хности под ложени на трафик.
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TECMA IMPERAL ® P-2008

ЕЛАСТИЧНО ХИДРОИЗОЛАЦИОННО ПОЛИУРЕТАНОВО ПОКРИТИЕ

ОПИСАНИЕ
Течен хидроизолационен агент, който полимеризира с влагата. Той формира след
втвърдяване водонепроницае ма ме мбрана и е създаден за хид роизолация на всякакъв
вид покриви. П род укта може да се нанася при температури над 0 ºC и относителна
вла жност до 95%.
• Бързо втвърдяване дори при много ниски температури
• Под ходящ е както за нанасяне на нови покриви, така и при възстановяване на стари.
• Много по-дишащо покритие в сравнение с повечето под обни продукти на пазара.
• Възможност за нанасяне на голя ма дебелина и бързо втвърдяване с едно
приложение чрез добавяне на ACELERANTE AF.

ОБЛАСТИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

УНГАРИЯ

Хидроизолация на всякакъв тип покриви и тераси, а също и ремонти.

TECMA IMPERAL ® P-91

ЕЛАСТИЧНО ОТРАЗИТЕЛНО ХИДРОИЗОЛАЦИОННО
ПОЛИУРЕТАНОВО ПОКРИТИЕ С АЛУМИНИЕВ ЦВЯТ

ОПИСАНИЕ
Еднокомпонентен полиуретанов хидроизолационен материал, който реагира с
атмосферната влага формирайки дълготрайно и високоеластично покритие с
алуминиев цвят. TECMA IMPERAL P-91 осигурява топло и светло отразителни
характеристики, благодарение на ла мина рния ефект от алуминиевите частици.
Висока устойчивост на атмосфе рни влияния. Може да се нанася при ниски
темпе ратури, втвърдява също и при 0º C.

ОБЛАСТИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ
Може да се нанася направо върху други асфалтови или битумни хид роизолационни
системи, върху полиуретанова пяна без предварителна обработка и върху други
хидроизолационни материа ли. Може да се нанася върху други покрития, като топло
и свето отразително покритие. Приложимо е също за ремонт на асфалтови и битумни
ме мбрани, както и други полуретанови или акрилни хид роизолационни материа ли.

УНГАРИЯ

EЕЛАСТИЧНО ХИДРОИЗОЛАЦИОННО
ПОЛИУРЕТАНОВО ПОКРИТИЕ, UV
УСТОЙЧИВО И ВОДНО БАЗИРАНО

TECMA PAINT FINAL
ОПИСАНИЕ
Алифатна полиуретанова водно базирана боя за нанасяне, като фина лен защитен
слой върху полиуретанови хид роизолационни покрития за покриви. Филма формира
защита срещу слънчевата радиация, предотвратявайки процеса на пожълтяване и
избеляване на еластичните полуретанови покрития. Продукта позволя ва уме рен
трафик на хора по покрива за подд ръ жка и случайни визити. Формирания филм има
точната еластичност за да бъде нанесен върху еластични полиуретани без дефекти
или пукнатини. Боята е водно базиран продукт без миризми и изпарения от
разтворители и не е запалима.

ОБЛАСТИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ
Като крайно покритие за защита от слънчевата радиация върху полиуретанови
хидроизолационни покрития нанесени върху покривни плочи, покриви и тераси.

TECMA PAINT ® IT
ОПИСАНИЕ

ИСПАНИЯ

ЧИСТО ПРОЗРАЧНО ЕЛАСТИЧНО ПОЛИУРЕТАНОВО
ХИДРОИЗОЛАЦИОННО ПОКРИТИЕ УСТОЙЧИВО НА ПЕШЕХОДЕН
ТРАФИК

Еднокомпонентно, прозрачно, еластично покритие за възстановяване и
хидроизолация на на нови и стари покриви, тераси, балкони и др. Благодарение на
отличната си еластичност, сцепление и твърд ост хидроизолацията е устойчива на
стъпване и уме рен трафик на хора.

ОБЛАСТИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ
Прилагането на това покритие се препоръчва специално, когато е необходимо
еластичен хид роизолационен агент, койт о е устойчив на уме рен пешеходен трафик.
ИСПАНИЯ
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TECMA PAINT ® R

ЕПОКСИДНА ЗАЛЕПВАЩА СМОЛА ЗА БЕТОН И ЦИМЕНТ

ОПИСАНИЕ
Епоксидна смола за повдигане нивото на широки бетонни повръ хности. Прилагането и предлага отлично здраво залепване върху бетон,
перфектно съединяване едновре менно със стар и нов бетон, избягвайки липсата на адхезия, която се сре ща чето в такива случаи. Визкозитета и
позволява лесно и равномерно разнасяне, което осигурява перфекно съединение межд у бетони на различна възраст.

ОБЛАСТИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ
Препоръчва се, като свързваща смола ме жду стари и нови бетонни плочи, настилки, вертикални стени, както и за повдигане на замазки и бетонни
повръхности.

TECMA-ADH

ЗАЛЕПВАЩА ВОДНО БАЗИРАНА СМОЛА ЗА МАЗИЛКИ

ОПИСАНИЕ
TECMA-ADH е млекооб разна течна еднокомпонентна емулсия, базирана на течна дисперсия от модифицирани акрилни см оли със специални
добавки, които са специално разработени да служат за съединителен мост ме жду материалите. Нейните специални лепилни характери стики се
задържат дълго, след прилагането и (повече от 24 часа), което осигуря ва достатъчно отворено вре ме и прфе ктно съединяване ме жду ос новата и
новите материали (замазка, бетон и др.) дори след няколко часа от прилагането на TECMA-ADH и прилагането на нов материа л. TECMA-ADH
формира филм, който е прозрачен, прилепващ, гъвкав, водоустойчив и слабо зависим от температурата.

ОБЛАСТИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ
TECMA-A D H се препоръчва специално, като съединителен мост ме жду:
- Съединяване на пресен и стар бетон
- Съединяване на пресна и стара замазка
- Съединяване на замазка и щпакловка
- Съединяване на бетони и за мазки с гладки повръ хности
- Съединяване стени и колони
- Съединяване на нов бетон върху стара настилка
- Изгра ждане на нов бетон върху стар

TECMA PAINT ® A-H

ПРИЛЕПВАЩ И УПЛЪТНЯВАЩ ГРУНД ЗА
ВСЯКАКВИ ПОВРЪХНОСТИ (СУХИ И ВЛАЖНИ)

ОПИСАНИЕ
Епоксиден грунд без разтворители създаден за нанасяне върху минера лни
повръхности, както сухи така и вла жни с отлични прилепващ и и уплътняващи
качества върху материали като замазка, бетон, керамика, натурални и изкуствени
камъни, мазилки и др.

ОБЛАСТИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ
Като преход ме жд у всякакъв вид вла жни повръ хности и епоксидни или
полиуретанови покрития, като TECMA PAINT® ECOPOX, TECMA PAINT® EI,
TEMPA IMPERAL P-2008, IMPERMEABILIZANTE 30 A, TECMA PAINT®
AUTONIVELANTE. Неговите отлични прилепва щи качества позволяват
прилагането му като мост межд у различни основи и покрития, които трундно биха
прилепнали.

IMPRIMACION E-2 EPOXÍDICA

ИСПАНИЯ

ЕПОКСИДЕН ГРУНД ЗА СУХИ БЕТОННИ И
ЦИМЕНТОВИ ПОВРЪХНОСТИ

ОПИСАНИЕ
Двукомпонентен, прозрачен, без мирис епоксиден лак с висока твърдост и химическа устойчивост, койт о може да се използва, като противо
прахов и уплътняващ лак върху циментови и бетонни повръ хности, както и върху повечето материа ли използвани в строителството.

ОБЛАСТИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ
IMPRIMACIÓN E-2 EPOXÍDICA се препоръчва, като проникващ грунд за приложение върху бетон и замазки, които ще бъдат боядисани с
епоксидни бои. П репоръчва се само за вътрешно приложение.

18

TECMA PAINT ® ECOTRANS

ВОДНО БАЗИРАНО ЧИСТО ПРОЗРАЧНО ЕПОКСИДНО ПОКРИТИЕ

ОПИСАНИЕ
Водно базирано чисто прозрачно епоксидно покритие, което не отделя миризми или разтворители. Има отлична механична и химическа
устойчивост. Поради специалните си характеристики е много подходящ прод укт за защита на повръ хности, където отделянето на миризми не е
желателно или които не може да се почистят за боядисване. Повръхностите защитени по този начин са много лесни за почистване и хигиенните
условия са осигурени.

ОБЛАСТИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ
TECMA PAINT® ECOTRANS се препоръчва, като грунд на TECMA PAINT ECOPOX® и за боядисване на бетон и грундирани стоманени
повръхности в кланници, болници, училища, паркинги, работилници, хранително вкус овата промиш леност и т.н.

TECMA PAINT ECOPOX®

ВОДНО БАЗИРАНО ЕПОКСИДНО ПОКРИТИЕ

ОПИСАНИЕ
Водно базирано епоксидно покритие, което не отделя миризми и разтворители. И ма отлична механична и химическа устойчивости. Поради
специалните си характеристики е много под ходящ прод укт за нанасяне върху повръ хности, където не се желае отделянето на миризми или не
могат да бъдат опразнени за да бъдат боядисани. Защитените по този начин повръхности са много лесно почистващи се и хигиените изисквания
са осигурени.

ОБЛАСТИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ
TECMA PAINT® ECOPOX се препоръчва за боядисване на бетон и грундирани стоманени повръхности в кланници, болници, помещения за
разфасоване, училища, паркинги, работилници, консервната индустрия, общ о в хранително вкусовата индустрия и т.н.

ИРАН

ИСП АНИЯ

ИСПАНИЯ

TECMA PAINT ® EP-SD

ДЕБЕЛО ЕПОКСИДНО ПОКРИТИЕ

ОПИСАНИЕ
100% sтвърдо епоксидно покритие, създадено за защита на хоризонтални повръ хности с
отлична устойчивост на измиване, масла, греси, разтвори, натиск и износване. Покритие без
разтворители с голя ма дебелина на слоя (200-250 микрона) и много под ходя що за защита на
подове.

ОБЛАСТИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ
За покритие на подове на кланници, паркинги, предприятия, работилници, складове и др.
Поради слабата си миризма може да се прилага в хранително вкусови предприятия,
препоръчва се проверка на работните условия преди прилагането.

TECMA PAINT ® AUTONIVELANTE

ИСПАНИЯ

САМОНИВЕЛИРАЩО СЕ ЕПОКСИДНО ПОКРИТИЕ

ОПИСАНИЕ
Трикомпонентно епоксидно покритие за защита на бетонни подове подложени на механични и
химически атаки. Поради самониве лиращите си характеристики крайния продукт е гладък
механично и химически устойчив под. Специалната му формула позволява 2-3 мм дебелина на
слоя с едно приложение.

ОБЛАСТИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ
TECMA PAINT AUTONIVELANTE се препоръчва за покритие на подове, като дълготрайна
защита в индустриа лни помещения, складове, паркинги и всички тези подове, които се нуждаят
от добра химическа и механична защита.
ИСПАНИЯ
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TECMA PAINT ® PU-EXT

ПОЛУРЕТАНОВО ПОКРИТИЕ ЗА ВЪНШНА ЗАЩИТА

ОПИСАНИЕ
Алифатно полиуретаново покритие за външна защита на хоризонтални и вертикални
повръхности с отлична устойчивост на UV лъчи, масла, греси и течни разтвори, натиск и
износване. Формирания филм лесно се почиства от греси, масла и мъ рсотия.

ОБЛАСТИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ
Като финален слой на боядисани подове и стени за външни и вътрешни паркинги, гаражи,
складове, предприятия, стени, сола риуми и т.н. Той е в съответствие с VO C директивата за
този тип продукти. Продукта може да се нанесе, като финално покритие устойчиво на
външни влияния върху епоксидни системи: TECMA PAINT ECOPOX, TECMA PAINT
EP-SD, TECMA PAINT AUTONI- VELANTE.
ИСПАНИЯ

TECMA PAINT ® BPU

ЧИСТО ПРОЗРАЧНО ТВЪРДО ПОЛИУРЕТАНОВО ЗАЩИТНО ПОКРИТИЕ

ОПИСАНИЕ
Алифатно прозрачно полиуретаново покритие. Ф илма е безцветен, твърд и здрав с много добра износоустойчивост. Благодарение на отличната
си химическа устойчивост къ мкиселинни и алкални разтвори и разтворители той позволява лесно почистване на повръхностите. П род укт а може
да бъде за външно и вътрешно използване и ще издържи много години на ярко слънце, дъжд и сняг.

ОБЛАСТИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ
Защита на епоксидни и полиуретанови покрития,
като финален слой устойчив на трафик от хора и
автомобили.

ИСПАНИЯ

TECMA RSE

ЕПОКСИДНА СМОЛА ЗА ВИСОКОКАЧЕСТВЕН РЕМОНТ НА ПОДОВИ ЗАМАЗКИ

ОПИСАНИЕ
Епоксидна смола с голям съединителен импрегнационен капацитет. Подготовката на замазката е
проста. Продукта има голяма възможност за разнообразяване и използване на различни размери на
частиците и различни пропорции от смола за посрещане на изискванията на приложението.

ОБЛАСТИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ
Създадена за високоякостни ремонти на дупки и отвори върху под ови замазки на бетонни
подове. Позволява възстановяването на повредени форми, неравности, дупки и празнини,
връщайки обработените повръ хности в експлоатация.
ИСПАНИЯ

TECMA PAV-13

ПРОТИВО ХЛЪЗГАЩО ПОКРИТИЕ ЗА ПОДОВЕ И НАСТИЛКИ

ОПИСАНИЕ
Покритие базирано на синтетични смоли и свързва частици с конт ролиран размер, създадено
за постигане на противохлъзгащи покрития.

ОБЛАСТИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ
TECMA PAV-13 е създадено за тънка подова настилка на:
· Спортни и развлекателни центрове.
· Велосипедни писти, писти за тичане и алеи.
· Eеко пътеки (туристически и поклоннически пътища и др.)
· Тротоари, пътеки и островчета на пътища.
ЕКВА ДО Р
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ПОЛИМЕРЕН СЪЕДИНИТЕЛ ЗА
ДРЕНАЖНИ НАСТИЛКИ

TECMA AGLO-STONE
ОПИСАНИЕ
Съединител на базата на епоксидна смола, създаден за производство на агломерати с
различен разме р на частиците. TECMA AGLO-STONE, когато се смеси с
агрегатите, притисне се и втвърди създава твърд и пропускащ материал, който
позволява на дъжд овната и напоителна вода да пре минава без задържане.
Благодарение на формулата си той притежава отлична устойчивост на атмосферни
влияния и може да бъде използван с цветни и бели частици (агрегати) с ниска
склонност към пожълтяване. След втвърдяване продукта не замърсява и не се
разтваря от дъжд овна или вода за напояване.

ОБЛАСТИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ
Пейзажни и дренажни настилки за интензивен пешеходен трафик и уме рен
автомобилен, голф колич ки и др. Дървесни алеи, градини, кръгови движения, летни
градини, промокаеми настилки и т.н.

БР АЗИЛИЯ

TECMA ANTIDESLIZANTE ПОСТОЯННА АНТИХЛЪЗГАЩА ОБРАБОТКА ЗА МИНЕРАЛНИ ПОДОВЕ
ОПИСАНИЕ
TECMA ANTIDESLIZANTE е киселинен пенообразуващ продукт, прозрачен и безцветен, който е създаден за обработка на подове с проб леми
поради техния ма лък коефициент на триене. И в жилищ ните, и в индустриалните сгради един от често срещаните проб леми е възможността за
подхлъзване, особено когато пода е мокъ р. Обраб отката с TECMA AN TID ESLIZA NTE значително на малява тази възможност, правейки
материала да се държи, като почти антихлъзгащ.

ОБЛАСТИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ
TECMA ANTIDESLIZANTE се препоръчва, като антихлъзгаща об работка на: Домашни под ове: тоалетни, бани, душкабини и т.н. П одове на
индустриални сгради, плувни басейни и др. Общ о казано, под ове изработени от хлъзгави материали, като плочки, керамика, гранит, мрамор,
естествен камък и др., които след като се полират поради естетични причини стават много хлъзгави при намокря не за почистване.

TECMA PAINT ® AS

АКРИЛНА БОЯ ЗА ПОДОВЕ НА СПОРТНИ ЦЕНТРОВЕ

ОПИСАНИЕ
Боя базирана на акрилни кополимери във водна дисперсия с отлична устойчивост
срещу вода и износване. Поради отличната си твърдостни и гъвкави характеристики е
подходяща за боядисване на подове на спортни центрове. Нейната водо, алкално и
атмосферна устойчивост я превръщат в ефективна защита за вертика лни стени в
жилищното строителство и сгради.

ОБЛАСТИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ
TECMA PAINT® AS е идеална за покритие на тенис кортове, игрища, велописти,
мултиф ункционални площ и, настилки без автомобилен трафик и др. Като
антикарб онизиращ о покритие може да се нанесе на мостове, стени и бетонни стени,
замазки на фасади и т.н.

TECMA PAINT ® BITUM CAUCHO
ОПИСАНИЕ

ИСПАНИЯ

ЕЛАСТИЧНОХИДРОИЗОЛАЦИОННО
БИТУМНО ПОКРИТИЕ С ЛАТЕКС

Латексо модифицирана, анионна битумна емулсия, която е формулирана за хидроизолация и защита срещу влага на вертикални стени, които са
под земното ниво. Използва се също като праймер върху повръ хности, които ще бъдат третирани с асфалтови продукти след това. Съотватства на
стандарта UN E 104-231 (type EB). Благодарение на модификацията на латекса е възможно постигането на филм, който е по-гъвкав и устойчив
срещу вода, слабо алкални и киселинни разтвори.

ОБЛАСТИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ
Обработка против влага и хид роизолиране на вертикални стени и всички тези повръ хности, които ще бъдат под земното ниво, фасадни стени и
др. Основа върху повръ хности, коит о ще бъдат обработени с асфалтови плочи или продукти. Импрегниране на геотекстил, мре жи, стъклени
воали и др.
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TECMA OXID ND

ПРЕОБРАЗУВАТЕЛ НА РЪЖДА

ОПИСАНИЕ
Пре образуващ о ръ жда покритие създадено за прилагане върху оксидирани же лязо и стомана. Покритието формира филм, който почернява,
когато изсъхне поради конве ртирането на оксидите в комплекс с този цвят. Нормално е достатъчно нанасянето на един слой. За по-голя ма
сигурност на пълната конверсия се препоръчва нанасянето на два слоя, особено при силно корозирали повръ хности.

ОБЛАСТИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ
TECMA OXID ND е създаден за прилагане върху тези повръхности, където е много трудно пре махването на ръждата чрез бластиране или
шлайфане поради трудния достъп. Прилага се върху трудно достъпни ъгли на железни и стоманени еле менти, метални части и др.

TECMA PAINT ® OX

АНТИКОРОЗИОНЕН ГРУНД

ОПИСАНИЕ
Антикорозионният грунд е базиран на акрилни кополимери и водна дисперсия.
Поради антикорозионните си защитни характеристики, прилепването към много
метални повръ хности, гъвкавостта си и устойчивостта си на атмосферни влияния,
както и липсата на миризми продукта може да се използва като мултиф ункционален
праймер върху стомана, алуминий и др.

ОБЛАСТИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ
TECMA PAINT® OX се използва като антикорозионно защитно покритие върху
стомана, галванизирана стомана, алуминий и др. За дълготрайна защита се
препоръчва нанасянето на финална боя, като TECMA PAINT® OP, EI или HS.
ИСПАНИЯ

TECMA PAINT ® OP

ФИНАЛЕН СИНТЕТИЧЕН ЕМАЙЛ

ОПИСАНИЕ
Синтетичен емайл финиш с отлична устойчивост на атмосферни условия и запазване
на цвета на боядисаните метални повръ хности, които са предварително грундирани.
Използва се също и за поправка на емайла на маш ини, корпуси и механични
елементи в сградите.

ОБЛАСТИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ
TECMA PAINT® OP се препоръчва за завършек върху метални структури,
парапети, стъпала и различни предварително грундирани метални елементи. Като
крайно покритие на корпуси, машини и различни механични еле менти предлага
блясък и качествен завършек.

TECMA PAINT ® HS

ИСПАНИЯ

ХЛОРКАУЧУКОВА БОЯ. СПЕЦИАЛНО ЗА ПЛУВНИ БАСЕЙНИ

ОПИСАНИЕ
Боя базирана на хлориран кауч ук и специални пластификатори с изключителна
химическа и постоянна устойчивост на потапяне в солени и сладки води. П оради
своите характеристики се препоръчва за боядисване на плувни басейни, бетонни
повръхности потопени в солени води, както и за защита на стоманени
повръхности в контакт с агресивни химически среди.

ОБЛАСТИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ
TECMA PAINT® HS се препоръчва за нанасяне върху стоманени и бетонни
повръхности с предварително нанесен прайме р, които са в контакт с агресивни
среди или постоянно потапяне във вода. П риложението върху плувни басейни
осигурява дълготрайна защита и естетични характеристики.
Ю Ж Н А АФРИ К А
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TECMA PAINT ® OPS

БОЯ ЗА ПЪТНА СИГНАЛИЗАЦИЯ

ОПИСАНИЕ
Модифицирана хлоран кауч ук базирана боя за хоризонтална пътна сигнализация на публични
пространства.

ОБЛАСТИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ
TECMA PAINT® OPS се препоръчва за пътна сигнализация върху асфалтови улици, бетонни
паважи, места за паркиране и т.н.

ИРАН

TECMA ASFALT NF

СТУДЕНА АСФАЛТОВА СМЕСКА

ОПИСАНИЕ
TECM ASFALT NF е смеска от модиф ицирани залепващи смоли и без свободни радикали, с подб рани композиции и размери елементи против
гранулиране, за получаване на висока стабилност и добри механични ха рактеристики, когато се положи, като поравка на дупки и нер авности
върху асфалтови и бетонни основи.

ОБЛАСТИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ
Поправка и запълване на дупки. Тънки регулировъчни слоеве върху малки повръ хности.Запълване на дупки и неравности на прелези, формиране
на наклони и т.н.

SAT KLEBEN

ЕПОКСИДНА СМОЛА ЗА ФИКСИРАНЕ ЧРЕЗ ИНЖЕКТИРАНЕ

ОПИСАНИЕ
Двукомпонентен продукт базиран на епоксидни смоли (SAT KLEBEN), който е специално създаден за дълготрайно и бързо фиксиране. Продуктите
са предварително дозирани в опаковката. Компонентите се смесват в момента на екструдирането и се при лагат чрез инжектиране. Тяхнот о
използване осигурява високо устойчиво и залепващо фиксиране за много кратко вре ме дори при ниски температури

ОБЛАСТИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ
Бързо и дълготрайно фиксиране на болтове,
стоманени пръти в бетон, камък, тухла,
гранит, мра мор и др. Структурно усилване.

ИСПАНИЯ

SATECMA ELASTIC PM-33

ПОЛИУРЕТАНОВ ЕЛАСТИЧЕН КИТ В КАТУШИ

ОПИСАНИЕ
Полиуретанов кит за уплътнение на връзки на хоризонтални и вертикални
повръхности, пукнатини изискващи дълготрайно еластично уплътняване.
SATECMAELASTIC PM-33 е уплътнител с висок мод ул на еластичност, който
може да се използва като еластично лепило.

ОБЛАСТИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ
SATECMAELASTIC PM-33 се използва за уплътнение на връзки с ширина до 2
см. на подови плочи, вертика лни стени; връзки на улуци, комини, керемиди;
уплътнение на метални и дървени еле менти; като еластично лепило за дървени
панели, первази и т.н.
БЪЛГАРИЯ

23

SATECMAELASTIC H2O

СПЕЦИАЛЕН СВЪРЗВАЩ ГРУНД ЗА ВЛАГА
ВЪРХУ НЕПОРЬОЗНИ МАТЕРИАЛИ

ОПИСАНИЕ
Еластичен уплътнител базиран на последна генерация полимери, които са
модифицирани с подобрени свързващи елементи. Той полимеризира от
влагата във въздуха и се превръща в еластичен продукт с ненадминати
свързващи характериски към повечето материали, дори и върху влажни
повръхности. Той втвърдява бързо и е устойчив на атмосферни влияния.
Показва отлична адхезия към дърво, стъкло, алуминий, бетон, PVC,
метали, цинк и др. Осигурява перфектна водонепроницаемост на
уплътнените връзки. Пакетиран е в 300мл. картуши.

ОБЛАСТИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ
Препоръчва се за уплътнение на метал и дърво и за конструкционни
елементи, като уплътнители на прозорци и врати, стъкла и дърво, връзки на
керемиди, улуци и покриви или като уплътнител за вертикални връзки на
бетонни, циментови, каменни и др. стени, осигурявайки им
водонепроницаемост. Препоръчва се и за уплътняване на връзки межд у
стени и под ови настилки, както и уплътняване на връзки ме жд у различни
типове пластмасови и метални повръ хности.

SATECMA ELASTIC S-600

ИСПАНИЯ

ПОЛИУРЕТАНОВ ЕЛАСТИЧЕН КИТ В САЛАМИ

ОПИСАНИЕ
Полиуретанов еластичен кит, създаден за уплътнение на връзки и пукнатини в конструкционни елементи. Той е специфичен продукт за
уплътнение в строителството, предлагайки най-доброто уплътнение, плътност и еластични характеристики при вътрешно и външно приложение.
Пакетиран е в 600cc алуминиеви салами. SATECMAELASTIC S-600 запазва постоянна еластичност във времето и отлична устойч ивост на
стареене и не е чувствителен на корозивни среди.

ОБЛАСТИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

AUXILIARY PRODUCTS

SATECMAELASTIC S-600 се препоръчва за уплътнение при зидане, разширителни връзки, съединителни връзки при предварително отлети
фасадни еле менти. Използва се същ о за уплътнение на връзки ме жду дървени и метални елементи, алуминий, поправка на пукнатини и т.н.
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TELA DE ARMAR / FIBRA DE ARMAR 100
Мре жа от фибростъкло за усилване при еластични
хидроизолационни агенти.
FILTRO GEOTEXTIL
Полипропиленово разделително покритие за хид роизолация на
настилки или под ови плочи.
SATECMA BAND AD-08
Студено лепяща бутилова лента за усилване и
водонепроницаемост на връзки, пукнатини и др.
FONDO DE JUNTAS
Запълваща корда за уплътняване с полиуретанови китове.
SATECMA TERMIC
Термо изолация създадена за увеличаване комф орта в
помещенията.
DESCA-HOR ®
Почиствател на остатъци от цимент бетон от метални
повръхности.
HIDROFUGO 2000
Течна хидроизолационна добавка, без хлор, за добавяне към
водата за смесване за хидроизолация на замазки и бетон.
TECMASIL PRIMER
Проникващ и уплътняващ грунд за порести повръ хности.
Регулира попиването и усилва основата, която ще се боядисва с
TECMA PAIN T® SILICA TO S.
PRIMER 1833
Проникващ и уплътняващ грунд за порести повръхности, за
използване с нашите полиуретанови уплътнители
SATECMAELASTIC.
TECMA PAINT ® P
Временен лак за анодизиран алуминий, метализирани, хромирани
елементи.

TECMA PAINT ® METALIZADOR-Z
Антикорозионна боя за метал в аерозолна опаковка за
боядисване на метални повръ хности, които са загубили своето
галванично покритие и за завършване на обработки, които бързо
трябва да бъдат защитени. Неговата формула, благодарение на
антикорозионните метални частици осигурява антиоксидира ща
защита върху тези повръхности, които са останали незащитени
поради заваряване, удар, издраскване и т.н.
OLEOREPELENTE-BS
OLEO REPELENTE-BS е течен прод укт с интензивно
изпаряване е специално създаден за отблъскване на мазнини и
хидроизолационна обработка на порести материали, които
обикновено се използват при покриването на под ове, като
теракотени плочки и други типове покрития от пресована печена
глина използвани при настилките на много помещения. Поради
специалната си композиция и отблъскващия мазнините ефект
той позволява третирането на кухни изработени от мра мор и
полиран гранит осигурявайки висока защита против мазнини.
PROQUIL-AMON NF
Дезинфектант с антибактериално и антигъбично действие,
базиран на високостабилен амониев компонент и глутаралдехид,
комбинирани с синтетични овла жнители, специално
формулирани за повръхностна дезинфекция. Стабилността и
устойчивостта на елементите в присъствието на мърс отия
осигурява ефективността му при различни условия. Поради
ефективността си в борбата с много зародиши е практически
подходящ, като ефективен дезинфектант за почистване на
подове, стени, елементи и оборудване в хранителновкусовата
промиш леност. Препоръчва се като цяло за зони с изисквания за
специална дезинфекция и защиат от бактерии и гъбички.
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