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Продукт на фокус

Уважаеми дами и господа,
Приветстваме Ви в октомврийското издание на информационния ни бюлетин за професионалисти.

ХИДРОЗОЛ® БИТУМНА ЛЕНТА
С АЛУМИНИЕВО ФОЛИО

Този брой е посветен на серията битумни продукти
и системи за хидроизолация ХИДРОЗОЛ®, които
намират широко приложение в защитата на строителни конструкции от вредното въздействие на
влагата. Добре изолираната сграда е перфектната
основа за качествено изпълнени довършителни
работи, постигане на здравословна среда за обитаване и нейното дълголетие. За постигане на тези
цели са създадени хидроизолационните мембрани,
покривните керемиди, пастите и грундовете на
битумна основа с марка ХИДРОЗОЛ® .

битумна лента с алуминиево фолио за уплътняване на первази,
водосточни тръби, ъгли в стени,
съединения между стени и метални конструкции и др.

Новата серия битумни хидроизолации, допълва
продуктовата гама под марката ХИДРОЗОЛ®. Тя
се е доказала във времето и се е превърнала в синоним за качествени, сигурни и дълготрайни хидроизолационни решения, които успешно могат да
бъдат използвани за хидроизолационна защита
във всички критични зони на сградите и съоръженията – от основите до покрива.
Повече информация за други иновативни продукти
и решения можете да намерите на официалния ни
фирмен сайт: www.marisanbg.com
С уважение!
Иво Колев
Маркетинг директор

Рулонни хидроизолационни битумни мембрани
ХИДРОЗОЛ® рулонни хидроизолационни мембрани,
произведени от полимермодифициран битум, армиран
със стъклен воал или полиестерна вложка. Може да се
комбинират в система от мембрани без посипка и мембрани с минерална посипка. Еластични в широк диапазон от температури. Лесен и безпроблемен монтаж към
множество видове строителни основи.
повече>>

Подпокривни мембрани и битумни керемиди
Системата от подпокривни мембрани и битумни керемиди е предложението на МАРИСАН, за хидроизолация,
защита от атмосферни влияния и постигане на перфектен декоративен ефект на покриви. Идеално решение
за леки покривни конструкции или покриви с голям
наклон. Важни предимства освен лекото тегло, са лесния монтаж и демонтаж.
повече>>

Битуми и битумни грундове
Битумните грундове са неотменна част от всяка система
за хидроизолация на битумна основа. Те проникват дълбоко в основата и осигуряват отлична адхезия на следващите покрития. Пастообразните битумни хидроизолации, са много добра алтернатива за хидроизолация и отлично средство за ремонт на битумни хидроизолационни
покрития.
повече>>

Уведомяваме Ви, че съгласно Закона за електронната търговия това е непоискано търговско съобщение.
www.marisanbg.com, всички права запазени!
Ако не желаете да получавате повече този бюлетин, моля натиснете тук

