
IMPERMEABILIZAÇÃO 
E DURABILIDADE

 • ADITIVOS • PRODUTOS PARA APLICAÇÃO SUPERFICIAL •
• TRATAMENTO DE JUNTAS • FURAÇÕES DE TUBULAÇÃO •

• REPARO DE ESTRUTURAS COM VAZAMENTO E INFILTRAÇÕES • 
PRODUTOS PARA REPARO DE ESTRUTURAS COM VAZAMENTOS E INFILTRAÇÕES

• Garantir a durabilidade da estrutura
• Estruturas de concreto impermeáveis
• Diminuição de custos de manutenção e reparo

SOLUÇÕES KRYTON 

SMART CONCRETE® EXPERTISE KRYTON CONSULTORIA TÉCNICA 360º 

• Concreto inteligente com as 
soluções da Kryton

• Estruturas capazes de responder 
ao ambiente e auto proteção 
contra água, corrosão e abrasão.

• Estruturas que duram até 6 
vezes mais que construções 
comuns, mesmo nas mais severas 
condições

A área de desenvolvimento e pesquisa 
da Kryton trabalha em cooperação com 
a indústria da construção, governos 
e comunidade acadêmica no mundo 
todo, para desenvolver metodologias 
de testes e certifi cações de produtos. 
Kryton tem o maior laboratório da América 
do Norte, especializado em estudos e 
testes sobre permeabilidade do concreto. 
Internacionalmente para garantir, sua 
performance, qualidade e segurança. 

A Kryton se compromete com 
a consultoria. Dividimos nossa 
expertise, vídeos, treinamentos e 
materiais técnicos para cada uso 
e para cada produto. Oferecemos 
apoio técnico a arquitetos, 
engenheiros, construtores, 
empreiteiros e companhias 
concreteiras.

SOLUTIONS

CONCRETE

T: 55 41 3123-9443    E: ac@scorer.com.br           W: www.scorer.com.br

• Impermeabilização
 de áreas inacessíveis. 
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KRYSTOL INTERNAL MEMBRANE™ (KIM®)
Krystol Internal Membrane (KIM), é a tecnologia original 
de impermeabilização por cristalização.  KIM transforma o 
concreto em uma barreira defi nitiva contra a água. 

KRYSTOL MORTAR ADMIXTURE™ (KMA)
Krystol Mortar Admixture (KMA) permite transformar 
argamassas em uma barreira resistente à água.

KRYSTOL T1® CONCRETE WATERPROOFING
Para ser aplicado via pintura, impermeabiliza o concreto, tornando-o 
uma barreira permanente contra a água.  Krystol T1 pode ser 
aplicado do lado positivo ou negativo e substitui a necessidade de 
membranas de impermeabilização aplicadas na superfície.

KRYSTOL® LEAK REPAIR SYSTEM
A solução Kryton defi nitiva para reparos de vazamentos e 
infi ltrações. Ideal para quem quer fazer o trabalho apenas 
uma vez.

T:  55 41 3123 9443
E: ac@scorer.com.br
W: www.scorer.com.br

HARD-CEM®

Hard CEM é um aditivo usado para aumentar a 
resistência do concreto a abrasão, erosão e desgaste, 
aumentando sua vida útil.

MARINA BAY SANDS, SINGAPORE

Marina Bay é certamente um dos projetos mais icônicos 
do mundo. Um projeto de U$ 5,7 bilhões, que consumiu 
um total de 60.000 m³ de concreto tratados com KIM, 
para impermeabilização de piscinas, túneis, tanques, lajes 
suspensas e contenções. 

Projeto de U$ 20 milhões, com 3.440 m³ de concreto 
aditivados com Hard Cem para aumentar a resistência 
do concreto a abrasão e desgaste, e assim garantir uma 
operação efi ciente ao centro logístico.

KRYSTOL® WATERSTOP SYSTEM
Krystol Waterstop Sytem é o melhor sistema para 
impermeabilizar juntas de concretagem, furações de 
tubulação e  amarração de formas. 


