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Студено, мокро, омаслено?
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5 години партньори 

от 2010 WEBAC® е на българския пазар 
представляван от своя ексклузивен 
партньор реконСиС оод. благодарим 
на силния екип от строителни инженери 
на реконСиС за професионалната и 
успешната съвместна работа и сме 
сигурни в бъдещите ни успехи заедно!

BAU MünChEn 2015 
С нашия нов щанд предизвикахме фурор на 
тазгодишното януарско изложение на строителство в 
Мюнхен. нашият екип бе непрекъснато в разговори с 
архитекти, строителни инженери, експерти и строители 
- партньори и потенциални клиенти от цял свят. 

нямахте възможност да ни посетите на изложението в 
Мюнхен? обадете ни се, с голямо удоволствие ще ви 
представим нашите продукти.

официален представител на WEBAC® 
за българия:

Студено, мокро, омаслено – това са условия, 
които обикновено възпрепядстват 
санирането на бетонови елементи с цел 
възстановяване якостта им.  но WEBAC® има 
решение: ако използвате епоксидния ни 
грунд WEBAC®4270т и/или епоксидните ни 
инжекционни смоли WEBAC® 4130 и WEBAC® 
4170T, няма да има какво да попречи на 
успешното саниране на мокри и омаслени 
пукнатини и повърхности дори и при ниски 
температури. изберете между висока 
вискозност на WEBAC® 4130 или изключително 
ниска вискозност на WEBAC® 4170T, или 
грундирайте с WEBAC® 4270T

С удоволствие ще ви консултираме!                      
обадете ни се: +359 879 84 34 76.

или посетете обновения сайт на нашият 
ексклузивен представител за българия:              
www.reconsys-bg.com!  
там ще намерите детайлна информация за 
всички продукти  на WEBAC® и областите им 
на приложение.

Създадени и оптимизирани 
за работа при влага и ниски 
температури – епоксидни 
инжекционни смоли и епоксидни 
грундове от WEBAC®

епоксидни 
инжекционни смоли WEBAC® 4170T WEBAC® 4130

приложение

при влажни и омаслени 
пукнатини при мокри пукнатини

оворено време 20 мин.

реакция 
при  5°C 
при 21°C

 
след 66 часа с 4 n/mm²  
след 15 часа с 6 n/mm²

 
след 40 часа с 7 n/mm² 

след   9 часа с 6 n/mm²

епоксиден груд 
за омаслени 
повърхности

WEBAC® 4270т

приложение 
специален грунд за омаслени 
повърхности, приложим и 
при ниски температури

Съотн. на смесване 2 : 1 

реакция 20 мин. при 20°C 

www.webac.de

реконСиС оод
офиси в София и пловдив 

0879 84 34 76,  0878 74 34 76

info@reconsys-bg.com

www.reconsys-bg.com
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· WEBAC® Хидроизолация на кофражни шпилки

· WEBAC®1403 - полиуретанова инж. смола

· WEBAC® пакери - ф10 х 115 мм

· инжектиране на течащи работни фуги

· инжектиране на локални течове

още решения 


