Інноваційна розробка C5
Ваш партнер по захисним покриттям

ОГЛЯД СФЕРИ ВИКОРИСТАННЯ МАТЕРІАЛІВ
Компанія ЕрСіСі
Компанія ЕрСіСі Роудуейз (RCC
Roadways) - будує дороги, які
функціонують

протягом

поколінь, а не впродовж 5 - 10
років.
Завдяки додаванню речовини
CAM 110 у бетонну суміш, а
також

застосуванню

речовини SA CAM 110 під час
укладання бетону, компанія
ЕрСіСі може забезпечити постійний захист дорожнього покриття на увесь
термін його експлуатації та продовжити його щонайменше на 30 - 40 років.
Окрім того, ми можемо забезпечити таку якість проїжджої частини дороги,
що відповідатиме дорогам класу 1 і 2 (швидкісні автомагістралі та головні
транспортні магістралі), не кажучи вже про дороги класу 3 й 4 (шляхи, що
з’єднують другорядні дороги з автомагістралями, та автомобільні дороги
місцевого значення).

мости
Будівництво мостів капітального
повинні

мати

об'єкти

будівництва
максимальну

тривалість життєвого циклу.
Додаючи CAM 110

в основну

бетонну суміш та SA CAM 110
під час її укладки, ми можемо за
рахунок їх одноразового
застосування забезпечити захист дорожнього полотна. від пошкодження,
пов’язаного з повторними циклами заморожування-відтавання, дією
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хімічних засобів проти обмерзання та усіма іншими агресивними діями
навколишнього середовища. При цьому відпадає потреба у багатьох інших
коштовних добавках та методах обробки.

ВІДНОВЛЕННЯ КОНСТРУКЦІЙ МОСТІВ ТА ІНШИХ ОБ'ЄКТІВ
КАПІТАЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА
Завдяки застосуванню речовини
SA CAM 110 ми можемо зупинити
шкідливі впливи на бетон при
відновлюваних
роботах
та
придати
стійкості
бетонним
конструкціям,
що
сприятиме
економії коштів та кращому
збереженню основних засобів. Ми
можемо
зупинити
подальшу
корозію
внутрішніх
опорних
конструкцій, привести до норми
знижений рівень pH та зробити більш міцними проблемні конструкції.
Ми маємо прості прямі відповіді на проблеми,
пов’язані з бетонними конструкціями
Ми надаємо вам:
✓ неперевершену світову продукцію по самій низькій вартості та з
найдовшим терміном придатності;
✓ інженерне забезпечення, навчання та технічну підтримку щодо
практичного застосування наших матеріалів;
✓ Наша продукція: не містить леткі органічні сполуки та є екологічно
чистою; є стовідсотково безпечною; відповідає Регламенту ЄС щодо
правил реєстрації, оцінки, санкціонування і обмеження використання
хімічних речовин.
✓ зниження викидів СО2;
✓ економію використовуваних матеріалів;
✓ спрощений склад бетонної суміші з меншою кількістю складових.
Витрата 100 000 євро на обробку наявного об’єкта інфраструктури речовиною SA
CAM 110 в деяких випадках дорівнює витраті 1 000 000 євро на заміну такого
об’єкта.
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