Společnost SINOS Bauchemie nabízí integrativní (úplné a celistvé)
stabilizační a uzavírací systémy povrchů na bázi silikátu.
Při aplikaci systémů ochrany povrchů lze mezi sebou jednotlivé
ochranné komponenty kombinovat a správnou aplikací dosáhnout
dlouhé životnosti a stálosti ošetřované plochy.
Používání produktů značky SINOS chrání životní prostředí i
vynakládané zdroje.
SINOS Bauchemie – Váš profesionál pro oblast stabilizačních
uzavíracích systémů na ochranu povrchů.
Příklady využití:

Stavební produkty
a systémy na bázi silikátu

zero
emission

SINOS Bauchemie GmbH

Adamsgasse 7/3
A-1030 Wien
Tel.: +43 1/512 35 82
Email: office@sinos-bauchemie.com
www.sinos-bauchemie.com
FN 543818h | UID-Nr.: ATU 76067248

Authorized distributor:

best building protection

Dukelská 18
CZ-37001 České Budějovice
tel.+420 733 731 104
e-mail: sales-cz@sinos-bauchemie.com

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ

paropropustný

VYUŽITÍ:

Využití především pro průmyslové podlahy, lze použít i pro dekorativní aplikace.
Sinos Seal se používá ke zpevnění povrchů a k povrchové úpravě stěrkovaných a
leštěných betonových podlah. Jeho vynikající vlastnosti, jako je např. odolnost vůči
požáru dle kategorie A1
nebo voděvzdornost lze plně využít při ochraně dřevěných konstrukcí i klasického
cihelného zdiva, stěn, stropů (vhodné pro režná zdiva).
Sinos Seal je
anorganický
zpomalující hoření v případě požáru
obnovitelný novou aplikací
výrobek na bázi silikátu
vhodný pro hloubkovou ochranu
jednosložkový a vícesložkový
dlouhé životnosti
algicidní – fungicidní (ničící houby a plísně)
vzájemně kombinovatelný

vodotěsný

V INTERIÉRU – V EXTERIÉRU

Aplikace ve vodním stavitelství jsou mnohotvárné a částečně představují výzvu. Pro
ochranu na nejvyšší možné úrovni u vodohospodářských staveb, dále budov pro
zásobování pitnou vodou,
u kalových nádrží pro odpadní vody, výstavby zásobníků bioplynu atd. nabízí SINOS
Aquatic širokou ochranu všech konstrukčních dílů.
Ošetřené plochy pečlivě kontrolujeme prostřednictvím zkušebních institucí.

BETON, CIHLA, PŘÍRODNÍ KÁMEN, DŘEVO, ….
POVRCHOVÁ ÚPRAVA V OBLASTI PROTIPOŽÁRNÍ
OCHRANY AŽ PO A1
IMPREGNACE PÁLENÝCH
STŘEŠNÍCH TAŠEK

l

Výhody SINOS Aquatic
proniká do hloubky
dlouhá životnost
nepropouští chloridy, oleje, chemikálie
algicidní – fungicidní (ničící houby a plísně)
vysoce odolné vůči kyselinám
vzájemně kombinovatelný s ostatními přípravky
anorganický
vysoce flexibilní
zpomalující karbonizaci
zpomalující hoření v případě požáru
realkalizační
jednosložkový a vícesložkový

l

l

l

PŘÍRODNÍ KÁMEN

l

OCHRANA DŘEVA

l

tlak 7 barů

l

l

l

l

l

PŘÍRODNÍ KÁMEN

l

l

l

l

zamezení průniku vody

DŘEVO

l

STROP

STROP

l

l

do 7 barů

l

STĚNA

l

PODLAHA

PŘÍRODNÍ KÁMEN

l

7 mm

SINOS Crete je koncipován pro oblast ochrany betonu, železobetonu a různé
maltové povrchy.
Využití především ve stavebním průmyslu:
Systém výrobků SINOS nabízí následující výhody:
realkalizaci a zpomalující dekarbonizaci
extrémně dlouhou životnost
zpomalujíce hoření v případě požáru až po třídu ochrany A1
algicidní – fungicidní (ničící houby a plísně)
vzájemně kombinovatelné
obnovitelný novou aplikací
jednosložkový
netvořící film
proniká do hloubky (až do 40 mm)
nepropouští chloridy

proniká do hloubky až do 40 mm

pochůzný po 1 hodině
plné vytvrzení po 30 – 35 dnech

protipožární úprava

OCHRANA PROTI SPODNÍ VODĚ
INJEKTÁŽNÍ POSTUPY
ZÁBRANY PROTI VLHKOSTI
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Inženýrské stavby

proniká do
hlouhky 40 mm

strop

l
l
l

beton

l

Sulfáty*

olej/
pohonné hmoty

přírodní kámen

Injektáž jako technologie je klíčovým prvkem pro moderní stavby. Selektivní
vyplňování trhlin, spár, mezer nebo pórů v betonové nebo cihlové konstrukci, stejně
jako v půdě, nebo ve skalách je součástí téměř každé stavby.
Pro trvalou zábranu proti vlhkosti, zpevnění konstrukcí a vyplnění trhlin slouží
prostředek SINOS Inject.
Vyznačuje se:
l
l
l
l
l
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dlouhou životností
zpomalujíce hoření v případě požáru
anorganický
pronikající do hloubky
vyroben na bázi silikátu pro injektážní techniky
jednosložkový a vícesložkový
algicidní – fungicidní (ničící houby a plísně)
vzájemně kombinovatelný s ostatními přípravky
nová technologie v EU

cihly

stěna

dřevo

posypové
soli do mrazu

Výrobky SINOS Wood jsou používány pro ochranu dřeva a technické vylepšení
dřevěných konstrukcí, pro delší životnost, pro snížení hořlavosti atd. Výrobky na
bázi silikátu jsou jednosložkové nátěrové hmoty, které lze v průmyslové výrobě
použít jako ponorné impregnace.
SINOS Wood zaručuje dlouhou životnost dřeva v jeho širokém spektru využití od
konstrukčního dřeva až po průmyslové povrchy.

*mimo kyselinu fluorovodíkovou

Výhody SINOS Wood
anorganický
algicidní – fungicidní (ničí houby a plísně)
extrémně dlouhá životnost
zpomaluje hoření v případě požáru
vzájemně kombinovatelné
obnovitelné novou aplikací
netvořící film
pronikají do hloubky
jednosložkové
l

podlaha

ostatní montážní prvky
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