C5 Innovation Aps
Vi levere enkle, og permanente løsninger til beton Infrastruktur projekter

CAM 110 & SA CAM 110
Med vores beton-add-mix CAM 110 og spray SA CAM 110 påført (mixdesign, og eksisterende beton) forlænges betons levetid. Samtidig at vi
reduceres byggetiden med 30% på ny beton.
Læs mere om nogle af de konkrete anvendelsesområder på de følgende
sider. Se også video og foto dokumentation på www.c5st.com

Ingeniør team står klar til hjælpe dig
Med mere end 25 års erfaring med beton er du I trygge hænder. Vi
sikrer en gnidningsfri overgang I brugen af C5 Innovations nye teknologi. Vores beton-add-mix CAM 110 og spray SA CAM 110 er simple i anvendelse og reducerer omkostninger til øvrige tilsætningstoffer og
fremstillingsprocessen.

SA CAM 110 - frostskader, salte
En overflade behandling sikrer beton mod saltudtrækninger
som ofte ses I kældre. Utætheder samt nye skader på grund
af kemikalier eller salte elimineres / reduceres kraftigt. Samtidig sikres overfladen mod nye skader, idet produktet
trænger 30 mm. ind i overfladen og lukker alt ude.

SA CAM 110 - reparatur
Indfarvet beton beholder sin naturlige farve, idet pigmentet
låses fast I beton strukturen. Styrken af betonen øges og der
lukkes af for ilten således at armeringsjernet ikke ruster. Tætning af mikroridser sikrer mod vandindtrængning i parkerings
huse, vægge, kældre eller kloakrør, vandledninger samt andre
anlæg af beton.

SA CAM 110 - beton gulve / epoxy
Anvendes inden pålægning af epoxy. Hindrer at fugt, vand og
damp presser epoxy belægningen af beton overfladen. Øger
dramatisk vedhæftningsevnen af f.eks. epoxy på beton overfladen vha. Minisk effekten. Regn med min. 1 –2 MPa. forbedring. Herudover gives en sikker bariere mod vand gennemtrængning fra undergrunden.

SA CAM 110 - fiskeri / landbrug
Fødevarer, bakterier mv. i kombination med beskadiget beton, eller beton der er svær at rengøre, er ikke godt for miljø,
production samt hygiejne. En behandling med SA CAM 110
forhindrer eller mindsker kraftigt bakterie og alge vækst og
faciliterer en nemmere rengøring og vedligeholdelse af beton
overfladerne og styrker overfladen, så den kan belastes yderligere.

Anvend SA CAM 110 på eksisterende overflader såsom betonfacader, tage, parkeringskældre, dæmninger, landbrugs arealer af beton, siloer, vand- og kloak-rør, havneområder, lagerhaller, RCC veje,
lufthavne, broer og alle andre områder med beton.
C5 Innovation har reference til alle ovenstående områder. Rekvirer yderligere information og support
til dit project. Se også mere information på www.c5st.com— herunder videoer om virkemåde og applikation.

CAM 110 - element produktion
CAM 110-teknologi kan give mange fordele til branchen.
Sammen med vandet til den færdigblandede beton
tilsættes CAM 110, før cement og andre tilsætningstoffer.
Det sikrer en stærkere og tættere beton med færre kapillærer og øget aktivering af den frie cement i betonblandingen. Dette forbedrer også det kosmetiske udseende af
betonoverfladen. Ofte opnås en samlet besparelse og simplificering af beton blandingen, hvilket er en stor fordel i
sig selv. Ring til os nu og få hjælp og mere information.

CAM 110 - reparatur af broer
For broer, RCC veje, rensnings anlæg og alle andre større
beton projekter kan vi garantere, at disse projekter
opfylder og overgår deres “life time design”. Vi kan sikre
en prisoptimal løsning til store renoveringsprojekter som
f.eks. broer og tunneller.

CAM 110 - reparatur havne
En kombination af CAM & SA CAM 110’s evne til at danne
ny cement i eksisterende beton giver fremragende resultater ved renovering og vedligeholdelse af beton i havne
og vådområder. Løsningen er hurtig implementeret med
under 24 timers nedetid og med et fremragende kvalitativt
resultat. Kontakt os for detaljeret information.

Vi tilbyder:
√ Førende produkter uden sidestykke med de laveste omkostninger og længste levetid.
√ Ingeniør design, applikationstræning og support.
√ VOC-fri samt miljøvenlige produkter. 100% sikker. REACH-kompatibel.
√ Reduktion af CO2-aftryk.
√ Reduceret materialeforbrug & forenklet design mix med færre tilsætningsstoffer.

Epoxy coating fra Helios
C5 Innovation har et samarbejde med Kanzei group - Helios
& Rembrandtin. Vi tilbyder stort set alle typer epoxy
produkter, korrosions produkter til industri og erhverv.
Ring og hør mere om dine muligheder.

Korrosions beskyttelse til rustfrit stål
Klares med en enkel behandling. FDA / EU godkendt. Vi
fjerner rust, flyve rust så den ikke kommer igen. Behandlings
sikkerhed på ca. 85-95 %. Godkendt til svømme haller, fødevare produktion. Kræver ingen speciel håndtering I forhold til
bortskaffelse.

Polymer Coating EU/FDA godkendt
FDA/EU godkendelse til fødevarer. Vibrationsdæmpende,
korrosions beskyttelse, beskyttelse af overflader af metal,
jern og stål som intet andet produkt overgår. Se mere på
www.c5st.com - Tysk kvalitet fra Metaline GmbH.

Leverancer
SA CAM 110 & CAM 110 leveres i 220 liter eller 1.000 liter
IBC container. Rekvirer pris på dit projekt. Vi hjælper vore
kunder hele vejen igennem, til en sikker afslutning af projektet. Træning og produktions optimering til brug af C5 Innovations produkter er gratis og en del af vor leverance.
Se venligst yderligere information på www.c5st.com
Du vil ligeledes kunne finde os på LinkedIn & Facebook.

“Vi leverer de bedste materialer til den enkleste og mest omkostnings effektive løsning til beton.”
Jesper Rasmussen
CEO / C5 Innovation Aps

