
Ranniku- ja merekeskkonna 
spetsifikatsioonid

Intercrete-süsteemi juhend

Rannaäärsed asukohad ja merekeskkond seavad 
betoonist infrastruktuurile kõrgendatud nõudmised, 
mis tulenevad kloriidi mõju, löökide ja hõõrdumise 
ainulaadsest kombinatsioonist.

Tänu liiga kiire väljauhtumise vastupidavusele, kiirele 
kõvenemisele ja suurepärasele veekindlusele 
suudab Intercrete™ pakkuda vastupidavust 
erinevatele mõjudele nii uusehituses kui ka 
hooldustöödel, mis tagab selle, et teie vara on 
võimalikult heas seisukorras, et vastu pidada 
karmidele rannikuoludele.

• Kiire kõvenemisega toodete valik

• Vastupidav liiga kiirele väljauhtumisele
loodelise liikumise ajal

• Suurepärane veekindlus

• Hea üldine vastupidavus kemikaalidele

• Suurepärane vastupidavus kloriididele

• Kõrge difusioonikindlus happegaasidele

• Suurepärane löögi- ja kulumiskindlus

• Ühildub katoodkaitsega

• Aluspinda pole vaja kruntida

• Eelpakendatud, mistõttu pole kohapealne
doseerimine vajalik



www.international-pc.com

pc.communication@akzonobel.com

 ja ja kõik selles väljaandes nimetatud tootenimed on Akzo Nobeli kaubamärgid või litsentsid. © Akzo Nobel 2014. 

International Paint on teinud kõik endast oleneva tagamaks, et trükises sisalduv teave oleks trükkimise ajal õige.
Kui teil on küsimusi, võtke ühendust oma International Painti edasimüüjaga.

Kui me ei ole kirjalikult kokku leppinud teisiti, kehtivad kõigile selles brošüüris nimetatud toodete ostulepingutele ja mis tahes nõuannetele, 
mida anname koos toodete tarnimisega, meie tavapärased müügitingimused.

Täiustatud kaitse
Lisaks betoonist aluspinna parandamisele ja 
kaitsmisele saab Intercrete™-i skeeme 
kombineerida teiste Internationali toodetega, et 
anda erinevaid omadusi. Olenevalt lõppkasutusest 
saab Intercrete'i skeemiga täiendava mehaanilise 
vastupidavuse tagamiseks kasutada kas 
Intershield®-i, Interzone®,-i, Enviroline®-i, 
või Ceilcote®-i tooteid. 

Ceilcote®-i tooteid saab kasutada ka parema 
kaitse tagamiseks mitmesuguste kemikaalide 
vastu. Esteetilise viimistluse jaoks võib kasutada 
kas epoksüt või polüuretaani, mis on saadaval nii 
Intergard®-i kui ka Interthane®-i valikus.

Rakendusalad

• Tehnoloogia/maabumissillad/
terminal

• Kaid

• Muulid

• Sadamasillad

• Rannikuäärsed mahutialad

• Rannikualade infrastruktuur

• Sillad/mereühendused

• Sadamad ja konteineriterminalid

Intercrete 
Täiustatud 
betooniremont ja -kaitse

Intercrete™ 4870 kõvenev kile

Intercrete™ 4840 täiustatud tsementkate 

Intercrete™ 4820 kattekiht

Intercrete™ 4801 või Intercrete™ 4802 parandusmört 

Intercrete™ 4871 terasarmatuuri krunt 

Terasarmatuuri varras

Betoonist aluskiht

Tähelepanu! Ülaltoodud diagramm on ainult näitlik.  
Tegelikud paksused võivad olenevalt lõppkasutusest erineda.
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Tüüpiline remondisüsteem




