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INIEKTON?
INIEKTON to innowacyjny sposób podejścia
do mieszanek wypełniających wysokich wytrzymałości. W całości przygotowywane są
w wytwórniach betonu Cemex Polska i trafiają
do klienta betonowozami, w postaci gotowej
do użycia. Stanowi to zdecydowaną przewagę
w stosunku do produktów workowanych, z których to wykonawca przy pomocy zawartego na
opakowaniu przepisu sam musi przyrządzić
odpowiednią mieszankę. Przejmuje tym samym część odpowiedzialności za końcowe
właściwości produktu.

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU

INIEKTON – WŁAŚCIWOŚCI

INIEKTON – KORZYŚCI DLA KLIENTA:

Zastosowanie domieszek chemicznych najnowszej generacji i dobór odpowiednich proporcji pozostałych
składników nadały mieszankom INIEKTON płynną konsystencję oraz zdolność do samozagęszczania się
bez użycia dodatkowej energii. Długi czas urabialności oraz wysokie wytrzymałości wczesne i końcowe,
pozwalają spojrzeć na budowę z innej perspektywy.
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oszczędność

INIEKTON produkowany jest w certyfikowanych zakładach Cemex Polska, gdzie poddawany jest ścisłej
kontroli. Gwarantuje to klientowi stałą, wysoką jakość produktu oraz niezmienność parametrów reologicznych podczas aplikacji. Z każdej dostawy pobierane są próbki do badań, dzięki którym potwierdzane są
deklarowane parametry produktu.

Płynny i samozagęszczalny
Pompowalny
Gotowy do użycia
Długi czas urabialności
Bardzo szybkie układanie

• Wysoka wytrzymałość wczesna
• Bardzo wysoka wytrzymałość na ściskanie
i na zginanie po 28 dniach dojrzewania
• Ekspansywny lub niskoskurczowy

WYTRZYMAŁOŚĆ NA ŚCISKANIE [MPa]
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ZASTOSOWANIA INIEKTON
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doskonała
jakość

10
8

Do wykonania podlewek pod maszyny i elementy konstrukcyjne (np. słupy)
Do wykonania fundamentów pod maszyny przemysłowe
Do kotwień i napraw
Do wypełnień wymagających wysokich wytrzymałości
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INIEKTON umożliwia precyzyjne kotwienie urządzeń mechanicznych i konstrukcji stalowych.
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zmniejszenie
odpowiedzialności
wykonawcy
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CZAS DOJRZEWANIA [DNI]
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poprawa bezpieczeństwa
pracy na budowie

dobra
pompowalność

PRODUKT WORKOWANY
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nie wymaga
magazynowania

WYTRZYMAŁOŚĆ NA ZGINANIE [MPa]
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skrócenie czasu
aplikacji
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Transport
i rozładunek produktu
na placu budowy

Mieszanie produktu
workowanego z wodą

Wbudowanie
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CZAS DOJRZEWANIA [DNI]
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Odpowiednie
składowanie
i przechowywanie
produktu

Transport gotowej
mieszanki w miejsce
wbudowania (ręcznie
lub taczkami)

1
Zamówienie
produktu

INIEKTON

WĄŻ OD POMPY

SZALUNEK

PODPORY

MASZYNA

FUNDAMENT

INIEKTON
1
Zamówienie produktu

2
Transport w miejsce
wbudowania
(betonowozami i pompą)

3
Wbudowanie

Proces aplikacji INIEKTONu jest szybszy, łatwiejszy i bezpieczniejszy od produktów workowanych.

Szybko rozwijające się budownictwo oraz
rosnące koszty robocizny wymagają skracania
czasu budowy. Z tego powodu na rynku poszukuje się rozwiązań przyspieszających roboty
budowlane. Firma CEMEX oferuje Klientom
innowacyjny, gotowy produkt w postaci mieszanek iniekcyjnych wysokich wytrzymałości,
przeznaczony m.in. do wypełnienia zakotwień
konstrukcji czy podlewek. INIEKTON nie wymaga pracochłonnego procesu wytwarzania na
budowie, pozwala ograniczyć liczbę pracowników zaangażowanych w proces wykonawczy,
jak również skraca czas aplikacji.

INIEKTON
ZAWSZE NAJWYŻSZA
JAKOŚĆ!

MIESZANKI
INIEKCYJNE
Z WYTWÓRNI
BETONU

Do produkcji mieszanek używamy najlepszych
surowców, spełniających wysokie wymagania
Polskich i Europejskich Norm. Ich jakość jest
nieustannie kontrolowana przez podmioty
i instytuty badawcze oraz dodatkowo weryfikowana w wytwórniach firmy CEMEX. Ponadto na
naszych zakładach funkcjonuje system Zakładowej Kontroli Produkcji, który został poddany
certyfikacji przez niezależne jednostki oraz
pozostaje pod ciągłym nadzorem.
CENTRUM OBSŁUGI KLIENTA
801 238 669
25 786 05 83
beton@e-cemex.pl
www.betonnadom.pl

