Łatwo!

Szybko!

Pewnie!

Zaprawy naprawcze Triflex

Zaprawy naprawcze Triflex

Zaprawy naprawcze Triflex

Uszkodzone drogi,
dziedzińce lub ścieżki dojazdowe?
Mamy rozwiązanie!

Triflex Easy Repair Set – Asfalt

Triflex Easy Repair Set
Asfalt

Zastosowanie: wyboje, wyrwy
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Kolor 7022 – Szary ciemny

■ Możliwość stosowania nawet zimą (w temp. do 0 °C)

Naprawa asfaltu przy ubytkach o głębokości min. 5 mm

czynników atmosferycznych. Z czasem powstają pęknięcia i wyrwy w

0

1. Przygotowanie: wnętrze ubytku
musi być czyste i suche

min.

15

min.

0

min.

2. Po prostu wymieszaj żywicę i zaprawę
i wprowadź materiał do ubytku

30

15

min.

3. Wygładź powierzchnię

min.

nawierzchni. Wnikanie wilgoci i wahania temperatur sprawiają, że wyboje, ubytki krawędziowe czy pęknięcia ulegają dalszemu pogłębieniu.
Renowacja nawierzchni wiąże się czasem ze znacznymi kosztami.
Jednak w przypadku niewielkich zleceń, wielu wykonawców z góry
odmawia realizacji. A gdy dodatkowo naprawy są odsunięte w czasie,
niosą z sobą ryzyko późniejszej niedostatecznej trwałości.
Warto wziąć sprawy we własne ręce!

■ Nie wymaga użycia kotła do bitumu, specjalistycznych narzędzi

ani dodatkowej pomocy z zewnątrz

Na pewno znają Państwo te problemy z doświadczenia: Powierzchnie
betonowe i asfaltowe są wystawione na ciągłe obciążenia i wpływ

■ Szybka naprawa
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4. Gotowe: nawierzchnia staje się w
pełnie obciążalna już po
45 minutach!

45

min.

■ Nie wymaga zagruntowania podłoża

Alternatywnie w przypadku dużych inwestycji budowlanych: Triflex Cryl RS 242 oraz Triflex Cryl RS 240. W razie
pytań, pozostajemy do dyspozycji!
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Triflex Easy Repair Set
Beton

Triflex Easy Repair Set – Beton
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Kolor 7023 – Szary betonowy
Naprawa betonu przy ubytkach o głębokości min. 5 mm

Będą Państwo zaskoczeni, jak profesjonalnie można samodzielnie

■ Pełna obciążalność już po 45 minutach od aplikacji
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1. Przygotowanie: miejsce ubytku
musi być czyste i suche
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2. Po prostu wymieszaj żywicę i zaprawę
i wprowadź materiał do ubytku
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3. Wygładź powierzchnię
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4. G
 otowe: nawierzchnia staje się w
pełnie obciążalna już po
45 minutach!

■ Pełna obciążalność już po 45 minutach od aplikacji
■ Nie wymaga zagruntowania podłoża

oszczędność czasu i redukcję kosztów!
■ Zwiększenie bezpieczeństwa pracy poprzez redukcję źródeł zagrożenia
■ Triflex oferuje wszystko, co niezbędne do przeprowadzenia naprawy

Wartość dodana Triflex!
■ Pomoc techniczna ze strony doświadczonych specjalistów
■ Proste zamówienie drogą telefoniczną, poprzez e-mail lub faks

min.
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Kolor 7021 – Szary głęboki

Zaprawa zalewowa Triflex Cryl

■ Przejrzysty cennik netto – brak ukrytych kosztów

Zastosowanie: niewielkie naprawy, zalewanie ram studzienek ściekowych, wpusty

■ Markowy produkt od eksperta w zakresie płynnych tworzyw sztucznych

ściekowe, rynny

■	Korzyści dla klienta wynikające z 30-letniego doświadczenia

■ Możliwość zastosowania warstwy o grubości poniżej 5 mm

producenta

■ Lejność pozwalająca na zalewanie niewielkich pustych przestrzeni
■ Uniwersalne przeznaczenie do betonu i asfaltu

Zaprawa zalewowa do niewielkich napraw
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1. Przygotowanie: obrzeże studzienki
musi być czyste i suche
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2. Po prostu wymieszaj żywicę i
zaprawę zawarte w zestawie

30

jów, wyrw i szczelin roboczych na jezdniach, w halach i na dziedziń-

3. Wlej materiał do otworu

45
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4. Gotowe: nawierzchnia staje się w
pełnie obciążalna już po
45 minutach!

■ Możliwość stosowania nawet zimą (w temp. do 0 °C)
■ Pełna obciążalność już po 45 minutach od aplikacji
■ Nie wymaga zagruntowania podłoża

45

Profesjonalna renowacja
wykonana samodzielnie!

min.

■ Łatwo!

cach – a więc na całym terenie zakładu. Nie wymagają użycia kotła do

pełnie obciążalna już po 45 minutach!

uzależnieni od dodatkowej pomocy z zewnątrz. Pozwala to na

■ Szybka dostawa

Zaprawy naprawcze Triflex pozwalają na szybką i łatwą naprawę wybo-

Triflex są trwałe i szybkie w wykonaniu, a nawierzchnia staje się w

„Naprawa podczas przerwy obiadowej“
■	Naprawa wykonywana jest przez personel własny. Nie są Państwo

■ Nie wymaga użycia specjalistycznych narzędzi ani dodatkowej pomocy z zewnątrz

45

Zaprawa zalewowa Triflex Cryl
Zalewanie

nych rozwiązań, naprawy wykonane za pomocą zapraw naprawczych

(brak przerw w pracy/przestojów) –

Zastosowanie: ubytki, naprawa krawędzi, fundamenty

szybko, trwale, a tym samym ekonomicznie!

bitumu ani specjalistycznych narzędzi. W przeciwieństwie do tradycyj-

■	Nie powoduje zakłóceń w pracy zakładu

■ Możliwość stosowania nawet zimą (w temp. do 0 °C)

rozwiązać ten problem za pomocą zapraw naprawczych Triflex. Łatwo,

Zaprawy naprawcze Triflex –
szybka i trwała naprawa.

Zaprawy naprawcze Triflex –
Zalety:

Triflex Cryl R 238
Mocowanie
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Kolor 7021 – Szary głęboki

Triflex Cryl R 238

Zaprawy naprawcze Triflex składają się z wysokiej jakości zapraw

Zastosowanie: klejenie/mocowanie, zalewanie szczelin

modyfikowanych tworzywem sztucznym, wymagających jedynie rozmie-

■ Lejność pozwalająca na zalewanie szerokich szczelin/pęknięć (min. 10 mm)

szania i aplikacji za pomocą kielni. Nie istnieje konieczność stosowania

■ Możliwość stosowania nawet zimą (w temp. do 0 °C)

jakichkolwiek specjalnych narzędzi. Wymieszaj. Użyj. Gotowe!

■ Pełna obciążalność już po 45 minutach od aplikacji

Mocowanie: Klejenie/mocowanie (np. separatory ruchu, wysepki
drogowe) i zalewanie szczelin roboczych o szerokości min. 10 mm
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1. Przygotowanie: szczelina robocza
musi być czysta i sucha

min.

30
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2. Po prostu wymieszaj żywicę i
katalizator

45

min.
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15
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3. Wlej materiał do szczeliny
(Wskazówka: Ściśnij pojemnik, aby
wylewanie było łatwiejsze)

min.

45
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30

min.

4. Gotowe: nawierzchnia staje się w
pełnie obciążalna już po
45 minutach!

45

min.

■ Nie wymaga zagruntowania podłoża

■ Szybko!

Atutem zaprawy naprawczej Triflex jest szybki czas utwardzania.
Nawierzchnia zyskuje pełną obciążalność mechaniczną już po

45

min.

45 minutach!

Triflex Cryl R 239
Indukcja

Triflex Cryl R 239
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Kolor 7021 – Szary głęboki
Indukcja: Zalewanie szczelin roboczych lub pęknięć
(np. pętle indukcyjne) o szerokości min. 5 mm

Zastosowanie: zalewanie szczelin, pętle indukcyjne
■ Lejność pozwalająca na zalewanie wąskich szczelin/pęknięć (min. 5 mm)
■ Budowa na zimno chroni elektronikę
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1. Przygotowanie: szczelina musi być
czysta i sucha
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2. Po prostu wymieszaj żywicę i
katalizator zawarte w zestawie

3. W
 lej materiał do szczeliny
(Wskazówka: Ściśnij pojemnik, aby
wylewanie było łatwiejsze)
45

min.

45
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30
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4. Gotowe: nawierzchnia staje się w
pełnie obciążalna już po
45 minutach!

45

min.

■ Możliwość stosowania nawet zimą (w temp. do 0 °C)
■ Pełna obciążalność już po 45 minutach od aplikacji
■ Nie wymaga zagruntowania podłoża

■ Pewnie!

Dzięki ciągłym ulepszeniom, zaprawy naprawcze Triflex zostały
zoptymalizowane pod kątem bezpieczeństwa stosowania!

Zaprawy naprawcze Triflex
Łatwo | Szybko | Pewnie

■ Dwuskładnikowa, szybkowiążąca zaprawa naprawcza na bazie żywicy PMMA
■ Łatwa obróbka za pomocą kielni
■ Zestaw: wszystkie składniki w wiadrze w tworzywa sztucznego
■ Zawartość: 1,25 kg żywicy + 10 kg zaprawy
■ Zużycie ok. 2 kg/litr pustej przestrzeni (wystarcza na ok. 25 x 30 x 7 cm)

Trwała naprawa!

Zaprawy naprawcze –
Różnorodne obszary zastosowania

Za pomocą zaprawy naprawczej Triflex

Zalewanie/wypełnianie
Ubytki
■ Naprawa wybojów
■ Dopasowanie studzienek, wpustów ściekowych i rynien
■ Ogólne naprawy i renowacje

■ Dwuskładnikowa, szybkowiążąca zaprawa naprawcza na bazie żywicy PMMA
■ Łatwa obróbka za pomocą kielni
■ Zestaw: wszystkie składniki w wiadrze w tworzywa sztucznego

Szczeliny
■ Pętle indukcyjne
■ Naprawa pęknięć
■ Szczeliny robocze i dylatacyjne

■ Zawartość: 1,25 kg żywicy + 10 kg zaprawy
■ Zużycie ok. 2 kg/litr pustej przestrzeni (wystarcza na ok. 25 x 30 x 7 cm)

Inne
■ Łożyska mostowe
■ Podkłady pod tory kolejowe/szyny jezdne

Klejenie
■ Do asfaltu jak i betonu

Elementy organizacji ruchu drogowego

■ Kolor 7021 Szary głęboki

■ Separatory ruchu/wysepki drogowe

■ Dwuskładnikowa, szybkowiążąca masa zalewowa na bazie żywicy PMMA

■ Minironda

■	Wszystko co niezbędne w jednym zestawie: Wiadro z tworzywa sztucznego zaw.

■ Krawężniki

4 kg zaprawy (luzem) + 1 kg żywicy w butli blaszanej, wewnątrz opakowania
■ Zużycie ok. 2 kg/litr pustej przestrzeni, wystarcza na ok. 30 x 20 x 4 cm

Sygnalizacja świetlna
■ Road studs (kocie oczka) i znaczniki drogowe
■ Reflektory

Naprawa betonu i asfaltu –
łatwo, szybko i pewnie!

■ Podziemne oświetlenie nawigacyjne (na lotniskach)

■ Dwuskładnikowa, szybkowiążąca masa zalewowa na bazie żywicy PMMA
■ Kolor 7021 Szary głęboki
■ Postać: wiadro blaszane zaw. 15 kg żywicy + katalizator/utwardzacz w proszku
■	Zużycie ok. 2 kg/litr pustej przestrzeni,

wystarcza na szczelinę ok. 10 m (przekrój 4 x 2 cm)

Inne elementy
■ Słupki przeszkodowe
■ Szyny kierunkowe i ograniczniki krawężnikowe
■ Progi zwalniające
■ Ochrona krawędzi (np. na schodach)
■ Odbojnice

Reprofilowanie

■ Uszkodzenia nawierzchni
■ Dwuskładnikowa, szybkowiążąca masa zalewowa na bazie żywicy PMMA

■ Ubytki krawędziowe (np. na jezdniach betonowych)

■ Kolor 7021 Szary głęboki

■ Pęknięcia i brzegi pęknięć

■ Postać: wiadro blaszane zaw. 5 kg żywicy + katalizator/utwardzacz w proszku

■ Fundamenty wzgl. podpory

■	Zużycie ok. 2 kg/litr pustej przestrzeni,

■ Krawężniki

wystarcza na szczelinę ok. 24 m (przekrój 2 x 0,5 cm)

■ Ogólna renowacja betonu
■ Korekcja np. nierówności lub spadków

Niemcy
Triflex GmbH & Co. KG
Karlstrasse 59
32423 Minden
Tel.: +49 571 38780 - 0
Faks: +49 571 38780 - 738
info@triflex.de
www.triflex.de

Szwajcaria
Triflex GmbH
Schützenweg 6
5722 Gränichen
Tel.: +41 62 842 98 22
Faks: +41 62 842 98 23
swiss@triflex.com
www.triflex.com/ch

Austria
Triflex GesmbH
Operngasse 17-21
1040 Wien
Tel.: +43 1 23060 8090
Faks: +43 1 23060 8091
info@triflex.at
www.triflex.at
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