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Innowacyjne rozwiązania
hydroizolacyjne
w budownictwie

WEBAC jest średniej wielkości ﬁrmą oraz uznaną
w świecie marką wysokiej klasy produktów do ochrony
i napraw budowli.

Więcej informacji
Na stronie internetowej
www.webac.pl w zakładce:
„Do pobrania” znajduje się
więcej informacji o produktach
WEBAC.

Naprawa rys
i spękań

WEBAC oferuje szeroką paletę efektywnych produktów
i technologii wykorzystujących
• Żywice poliuretanowe
• Żywice epoksydowe
• Żele akrylowe
• Żywice krzemianowe

Zajrzyj tu!
Sprawdź najnowsze
wiadomości!

www.webac.pl

Zachęcamy do skorzystania naszych wieloletnich doświadczeń
i specjalistycznych produktów gwarantujących sukces.

Masz pytania? Zadzwoń do nas!

Tel. 22 672 04 76
22 616 04 76

Bauchemische Produkte
Nasza
formuła – Wasze rozwiązaanie
WEBAC Sp. z o.o.
ul. Wał Miedzeszyński 646
03-994 Warszawa

Tel. /fax 22 672 04 76, 22 616 04 76
webac@webac.pl
www.webac.pl

Elektrownie wiatrowe
- zabezpiecznie betonu

Naprawa fundamentów
elektrowni wiatrowych
Betonowe fundamenty turbin wiatrowych są
narażone na silne obciążenia dynamiczne.
Powstające w żelbetowej konstrukcji rysy
mogą prowadzić do poważnych szkód.
Dla uniknięcia poważniejszych konsekwencji
powinny one zostać wypełnione
elastycznymi lub przenoszącymi naprężenia
(siłowymi) żywicami iniekcyjnymi.

Schemat wykonania iniekcji
w celu naprawy fundamentów
betonowych z wykorzystaniem
iniektorów i żywic WEBAC

Dla przywrócenia wymaganych parametrów technicznych
elementów betonowych, podlegających szczególnym
obciążeniom, do naprawy rys oferujemy epoksydowe lub
specjalne, poliuretanowe iniekcyjne żywice WEBAC.

Morskie farmy wiatrowe
Firma WEBAC może powołać się na bogate
doświadczenie w naprawach elektrowni wiatrowych,
przy których z powodzeniem zastosowane zostały
produkty WEBAC.

Lądowe farmy wiatrowe
Jako dostawca systemu, zapewniamy
kompletny osprzęt do przeprowadzenia
iniekcji, od iniektorów i węży
iniekcyjnych, przez pompy aż
do materiałów uszczelniających
i przenoszących naprężenia.
W asortymencie ﬁrmy WEBAC znajdują
się również inne materiały, które można
zastosować do zapewnienia prawidłowego
działania elektrowni wiatrowych.
WEBAC oferuje żywice epoksydowe do
ochrony powierzchni,( również podłoży
mokrych lub zaolejonych), specjalne
szpachlówki, uszczelnienia pęczniejące i
taśmy uszczelniające

Nasz nowo opracowany Hybrydowy System
Iniekcyjny WEBAC HIS stanowi ciekawą alternatywę
dla tradycyjnych zaczynów cementowych przede
wszystkim w naprawach połączenia fundamentu
i wieży turbiny wiatrowej!

WEBAC HIS
®

ekstremalnie
szybkie wiązanie

Więcej informacji
o WEBAC HIS
na www.webac.pl
®

pełna
elastyczność

