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Технология
Mатериали с проникващо действие HEPT.

Полимерните композиции са мономер (еднородна
нисковискозитетна течност със светлокафяв цвят), който
след полимеризация се превръща в полимер.

В зависимост от технологичното предназначение може да
се произвежда както еднокомпонентен, така и
двукомпонентен вариант.

Втвърдяването става при контакта на композицията със
солите и основите, съдържащи се в бетона.

Мономерът има в състава си краун - или псевдокраунестер, 
който образува с металния катион йонна двойка, 
освободеният анион катализира процеса на втвърдяването
на мономера.

При повърхностно нанасяне композицията импрегнира
повърхността, а след химичното взаимодействие с
материала (бетон, тухла, метал, дърво и т.н.) образува нов
композиционен материал, който по структурата си се
отличава от необработения материал.

Повишават се якостните характеристики на повърхностния
слой.

Прониквайки в обема, композицията запълва порите в
структурата.

Хидроизолира се повърхностния слой. Композицията
позволява да се получи нулево водопоглъщане.

Защитава от корозия като наличната ръжда се преобразува
в защитно покритие.

Появява се адхезионен слой за последващи декоративно-
защитни покрития.
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Характеристики
Устойчивостта на UV радиация прави решението особено
удачно за полагане на открито.

3

Най-характерно за полимерите и за разлика от други
защитни покрития е работата на полимерите от
повърхността навътре в материала. 

Без огнево машинно полагане на:

• Двукомпонентното решение

• Еднокомпонентното решение

Контролира се скоростта на втвърдяване / полимеризиране

Безшевно полагане

Устойчив на натиск, свиване, разтягане, разширяване, 
усукване и вибриране

Широк температурен диапазон на запазване на горните
свойства

Може да се полага съвместно с абразиви и влакна, така че
да се контролира гладкостта на повърхността

Полимерният характер позволява да се контролира
степента на прашност

Лесен за подръжка
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Настройванена полимерите
Полимерите могат да се настройват съобразно целите.

Основните настройки касаят:

 Цвят

 Еластичност

 Химическа устойчивост

 Якостни характеристики

 Проникваемост

Полимерите могат да се настройват съобразно материала, 
върху който се полагат:

 Бетон

 Камък

 Тухла / Керамика

 Дърво

 Метал

Полимерите могат да се настройват съобразно
температурния диапазон и излагането на светлинна
радиация.
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Нашият подход
Проучване на наличната документация

Извършване на проби и тестове

Интервюиране на ключови фигури

Разработване на адекватно инженерно решение

 Избор на подход

 Избор на подходящи продукти от гамата на HEPT

Дефиниране на критерии за приемане

Дефиниране на методика за последващ независим контрол

върху качеството на решението

Безплатна тестова демонстрация

Прилагане на инженерното решение
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Хидроизолиране
Решението притежава широк диапазаон на полезност при

хидроизолиране:

 Основи

 Помещения

 Покриви

 Басейни

 Хидравлично запушване на течове чрез пакерна технология

Композицията позволява да се получи нулево водопоглъщане. 

Увеличаване на химикоустойчивостта на бетона и обработената

повърхност, придобива устойчивост спрямо агресивни фактори от

околната среда,

Осигурява пълна хидрофобност към вода, хлориди и соли, 

На снимката – бани покрит басейн гр. Козлодуй.

Повишава се значително мразоустойчивостта, бетонът издържа 300 

цикъла на замразяване и размразяване без забележима промяна на

свойствата си.

Импрегнирането на бетона с композицията може да се осъществи така, 

че да се извърши само намокряне и хидрофобизация на порите в

бетонния камък – повърхността става непроницаема за водата, но

същевременно е проницаема за водната пара.

След полимеризация, материалът не е токсичен, а устойчивостта на

покритието е в широк температурен диапазон, до +200С;
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Заздравяванена бетонови повърхности
ПОВИШАВАТ СЕ якостните характеристики на
повърхностния слой

Удължава се срока на експлоатация на конструкцията

Прониквайки в обема, композицията запълва порите в
структурата.

Степента на заздравяването на бетона зависи от марката му
и от степента на деградацията му

Колкото повече е деградирал бетонът, толкова по-здрав е
след импрегнирането. Импрегнирането на чист пясък или
на напълно разрушен бетон позволява да се получи
материал с висока марка.

При импрегнирането се подобряват деформационните
свойства на бетона.

Осем (8) пъти се увеличава съпротивлението му срещу
появата на повърхностни пукнатини под действието на
циклично алтерниращо натоварване.

Якостта на повърхностния слой бетон, обработен с
композицията, превишава 3 пъти якостта на необработения.

За импрегнация вътре в тялото на бетонната или
железобетонна конструкцията се използват пакери и помпа
с високо налягане, работеща с двукомпонентен блокиращ
полиуретанов материал.

Той се използва както за бързото спиране на течове в
бетонни и железобетонни конструкции, така и за тяхното
замонолитване и повишаване на якостните им
характеристики, в условията на повишена филтрация на
вода през тях.

Времето за гелообразуване на материала може да се
контролира от 2 мин., до няколко часа. Няколкократно се
повишава устойчивостта към образуване на пукнатини и
фуги и към ударни натоварвания.
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Настилки
В зависимост какво е началното състояние може:

1. Да се увеличи здравината на повърхността

посредством проникващ полимер;

2. Да се запълнят пукнатини и фуги посредством

еластичен полимер със специално подбрана и

контролирана еластичност, която съответства на

свойствата на повърхността

3. Да се изравнят вдлъбнатините причинени от

отчупвания посредством специалната ни полимерна

шпакловка

4. Да се нанесе защитно покритие, което може да бъде

цветно

5. Да се нанесе химико-устойчиво покритие

6. Да се нанесе покритие с абразив или влакна

(стъклени или синтетични) с цел контрол върху

грапавината и да се постигнат нужните сцеплителни

параметри.
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Химически
устойчивинастилки
В зависимост от pH параметрите на очакваното вредно
въздействие от страна на агресивни химически агенти

ПОЛИМЕРИТЕ СЕ НАСТРОЙВАТ И ТЕСТВАТ.

Другите дейности по импрегниране, фугиране и полимерно
шпакловане могат да останат същите както и при
обикновените настилки.

ПОСЛЕДНИЯТ СЛОЙ ОБАЧЕ, Е ХИМИКОУСТОЙЧИВ.

Химикоустойчивият слой може да бъде:

 Цветен,

 С избрана грапавина, но посредством стъклени влакна, 
за да се почиства и отмива химическия агент.

Полимерните решения са ефективни при:

 Органични киселини и основи (мравчена киселина)

 Неорганични киселини и основи
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Интериорни и екстериорни покрития
Приложението на полимерите на HEPT e широко:

 Стени – външни и вътрешни

 Подове

 Тавани

 Покриви

Основните предимства са:

 Безшевност

 Безогнево нанасяне

 Приложимост при различна порозност на повърхността

 Устойчивост на UV и друго светлинно въздействие

 Въздухопропускливост

 Широк температурен диапазон

 Проникване във повърхността

 Контрол на еластичността

 Контрол на грапавината

 Възможност за пигментация
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Обезпрашаванеи херметизация
Посредством полимерните решения на HEPTмогат да се
постигат:

 Санитарни подове

 Обезпрашени помещения

 Херметизирани помещения

Това се постига посредством безшевността на технологията
и контрол върху еластичността на покритието, така че то да
не се нарушава вследствие на температурните колебания.

Посредством пигментация може да се извършва последващ
контрол на ефективниостта на защитата.

В зависимост от началносто състояние може да се наложи:

 Третиране на порозността посредством пъвоначално
импрегниране на повърхността.

 Третиране на фугите с специално подбран на
еластичност полимер

 Изравняване на повърхността
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Антикорозионни решения
Могат да бъдат защитени всякакви метални повърхности:

 Цветни (например алуминий)

 Черни

Не е необходимо предварително преобразуване на
оксидиралите повърхности.

Наличната ръжда се преобразува в защитно покритие.

При нанасяне върху корозиралия метал композицията
импрегнира корозионния слой и осъществява надеждна
антикорозионна защита.

Същият процес може да се осъществи и с металната
арматура, която се намира в тялото на железобетона.

Необходимо е само обрушване и премахване на
незакрепените към повърхността оксиди и хидрооксиди.

Може да се използва пигментация, което е особено важно
за последващ контрол.

При заваръчни свръзки между неръждаеми елементи могат
да се обработват само шевовете (свръзките), където е
нарушена неръждаемостта.
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Саниране на конструкции
Басейни

Бризгални басейни

Резервоари за вода

Резервоари за кисела вода

Охладителни кули

Слабо-напорни канали

Водонапорни тръби

Безшевни подови покрития

Машинни помещения

Безшевни цялостни вътрешни покрития за помещения

Основи

Покриви

Магистрални тръбопроводи

Безшевни покрития
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Удължаванеживота на стоманобетонови
конструкции

- Железобетонни колони подложени на
различни агресивни въздействия.

Обработка до здрав бетон, импрегнация
възстановяване формата / с композитна
шпакловка или бетон върху лепило стар-нов
бетон и защитен полимер в избрания цвят/

Импрегнанта действа и антикорозионно на
компрометираната арматура / на практика
прекратява процесите на корозия /
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Нашите решения на практика
-Обект Аква парк Несебър

В реката – постоянно движещи се водни обеми
с високо съдържание на активни съставки основно
хлор - премахване на старо епоксидно покритие и
уплътняване за течове ; полагане на пигментиран
полимер.

Плосък бетонов покрив – цялостна подмяна на
компрометирана битумна изолация, полагане на
нова термоизолация, изливане на нова бетонова
плоча, обработване с полимери /разширителни
фуги, участъци около отдушници и оттоци,
импрегнация, бял защитен полимер /

И в двата случая резултатите са отлични без
забележки.

22.10.2018 HEP Technologies Ltd 15



Нашите решения на практика
-Нашият опит на летище София

Защита на метална покривна конструкция в необходимия
за целите на Летището цвят.

Защита на място за взривяване на опасни багажи.

Защита на бетонови фундаменти .

Изработване на настилка на терминал 1 – пристигащи
рампа за багажи и рампа за инвалиди.
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Контакти

ХЕПТ ЕООД

Орлин Петков – управител

+359889 801 768

Атанас Котов –мениджър качество

+359888 257 176

www.hep-technologies.eu

orlinpetkov@.hep-technologies.eu

atanas.kotov@.hep-technologies.eu

София -1517,  ж.к . Суха река

Бул . Ботевградско шосе бл. 17 вх. В
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