www.hydrostop3.pl

KOMPLEKSOWE WYKONAWSTWO
HYDROIZOLACJI BUDOWLI

Firma Hydrostop-3 specjalizuje
się w wykonywaniu usług
w zakresie hydroizolacji nowych
obiektów oraz uszczelniania
i napraw istniejących konstrukcji
budowlanych.

• Posiadamy 25-letnie doświadczenie
•
•
•
•

w zakresie hydroizolacji
Zapewniamy wysoką jakość
świadczonych usług
Udzielamy wieloletniej gwarancji
na wykonane prace
Współpracujemy z wieloma
sprawdzonymi dostawcami
produktów hydroizolacyjnych
Doradzamy, projektujemy,
wykonujemy

ZAKRES WYKONYWANYCH ROBÓT:
Kompleksowa hydroizolacja podziemnych części budowli
w trakcie realizacji (stosujemy różne systemy):

• hydroizolacja spodu płyt fundamentowych
• hydroizolacja ścian fundamentowych
• montaż węży iniekcyjnych
• montaż taśm dylatacyjnych
• uszczelnianie zbiorników (w tym na wodę pitną)
i przemysłowych obiektów żelbetowych
• uszczelnianie budowli w systemie „białej wanny”

Uszczelniania i naprawy istniejących konstrukcji
budowlanych:

• uszczelnienia rys metodą iniekcji ciśnieniowej
• uszczelnienia przerw roboczych
• uszczelnianie ścian szczelinowych
• uszczelnianie dylatacji
• uszczelnienia podszybi windowych

Uszczelnianie ścian murowanych (odtworzenie izolacji):

• wykonanie izolacji pionowej
• wykonanie iniekcji grawitacyjnej oraz ciśnieniowej

Naprawa i ochrona żelbetu:

• naprawy (wraz z pasywacją zbrojenia) i reprofilacje

w murach ceglanych oraz z kamienia

konstrukcji żelbetowych

Uszczelnienie styku
roboczego w ścianie
fundamentowej
Uszczelnienie pionowej
przerwy wymuszonej

Izolacja styku
roboczego

Płyta fundamentowa

Izolacja w szczelinie
dylatacyjnej

Chudy beton

PRZYKŁADOWE
ADOWE USZCZELNIENIA
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Uszczelnienie ścian murowanych

Uszczelnienie spodu płyty dennej oraz
zamka w ścianie szczelinowej.

Uszczelnienie rys metodą
iniekcji ciśnieniowej

1) Wąż iniekcyjny 2) Hydroizolacja spodu płyty dennej
3) Wykonanie klina przyściennego z Hydrostop-Zaprawa
Wodoszczelna

1) Pakery iniekcyjne 2) Pompa iniekcyjna 3) Rysa
w betonie przewodząca wodę

HYDROSTOP-3

1) Nawiercenie otworów pod kątem 45 stopni; 2)
Wypełnienie otworów produktem Hydrostop-Iniekcyjny
3) Klin przyścienny z produktu Hydrostop-Zaprawa
Wodoszczelna 4) Izolacja pionowa

HYDROSTOP-3, 03-046 Warszawa, Bruszewska 10, Polska
tel. + 48 22 811 08 95, tel./fax. +48 22 614 26 66
tel. + 48 22 633 83 98, tel./fax. +48 22 633 86 36

tel. kom. 0509 613 943,
e-mail: biuro@hydrostop.pl

Aktualna lista referencyjna znajduje się na stronie www.hydrostop.pl

