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• Reduz o tempo de construção
• Permite construir até o limite do terreno
• Apresenta o menor risco

• Permite maior flexibilidade de projeto
• Construção sustentável (LEED)
• Mantém a obra dentro do programado (orçamento e cronograma)

• Tecnologia comprovada (histórico de obras)
• Testes e Certificados independentes
• Suporte técnico atuante e comprometido

PROPRIETÁRIO ARQUITETO

ENGENHEIRO

PROFISSIONAIS 
RESPONSÁVEIS 
ESCOLHEM KRYTON.
Um edifício. Uma represa. Um túnel. Mais do que concreto e ferro, tijolos e vidros, são investimentos feitos, 
sonhos realizados, representando tempo e dinheiro, suor e lágrimas. Reputações são feitas, empresas são 
definidas e há muito em jogo para todos os envolvidos, especialmente se o problema é causado pela falta 
de um sistema de impermeabilização de concreto. É por isso que os melhores profissionais e empresas se 
protegem utilizando Kryton.

www.kryton.com

KRYTON: O SISTEMA DE IMPERMEABILIZAÇÃO DE CONCRETO MAIS EFICIENTE DO MUNDO
Somente Kryton protege o concreto permanentemente. O nível de suporte de nossos sistemas em conjunto 
com nossa revolucionária tecnologia autosselante transformam o concreto em uma barreira impenetrável para 
a água. Em curto prazo, se economiza semanas no cronograma de obra, possibilita redução de custos de até 
40% e proporciona um melhor aproveitamento da área construída. Em longo prazo, se previnem infiltrações, 
descoloração e altos custos de manutenção. Tudo isto explica porque podemos oferecer uma garantia de 25 
anos e como os projetos de 40 anos atrás permanecem impermeáveis até hoje.

PROTEÇÃO PARA O TRABALHO QUE VOCÊ FAZ
Impermeabilização de concreto é algo que afeta todos no canteiro de obras, e Kryton não protege apenas o 
concreto, mas o investimento do proprietário, o design do arquiteto, a reputação do engenheiro e muito mais.

• Aumenta produtividade do canteiro de obras
• Economiza tempo na construção
• Reduz problemas trabalhistas

• Instruções de aplicação passo-a-passo
• Aplicação independe da condição do canteiro de obras
• Elimina custo e estresse de recalls

• Suporte técnico adaptado às suas necessidades
• Aumento de lucro por unidade
• Produz um concreto Impermeável de marca

EMPREITEIRO GERAL

APLICADOR PRODUTOR DE CONCRETO



www.kryton.com
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GARANTE A 
IMPERMEABILIZAÇÃO 
PERMANENTE PARA A 
ESTRUTURA
 

GARANTA SEU SUCESSO 
COM NOSSO PASSO-A-
PASSO

A tecnologia cristalizante da Kryton reage na matriz do 
concreto bloqueando a passagem da água nos poros e 
fissuras, formando milhões de cristais longos e finos. Desde 
1973 a Kryton atua na impermeabilização de concreto. Em 
1980, a Kryton revolucionou o mercado ao desenvolver o 
primeiro aditivo de impermeabilização por cristalização. Testes 
realizados comprovam que a utilização desta tecnologia 
proporciona uma estrutura protegida por toda a vida útil. 

Kryton ajuda a economizar tempo e dinheiro. Nós 
ajudamos a eliminar os problemas e dificuldades 
que podem ocorrer no desenvolvimento de projetos. 
A equipe de consultores fornece suporte técnico 
antes, durante e após a construção, com instruções, 
materiais técnicos, vídeos e treinamento para 
arquitetos, engenheiros, empreiteiros e concreteiras.       

SISTEMA DE IMPERMEABILIZAÇÃO 
PARA CONCRETO DA KRYTON:
NADA SE COMPARA A 
TECNOLOGIA KRYTON.

TECNOLOGIA COMPROVADA 
DE CRISTALIZAÇÃO

PASSO-A-PASSO DE 
INSTALAÇÃO
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A Kryton avalia a sua obra e 
desenvolve uma especificação 
compatível com a sua necessidade, 
buscando a melhor relação custo e 
benefício, agregando valor ao seu 
empreendimento.

SUPORTE COM VISITAS 
TÉCNICAS 5

CONSTRUA COM 
A SEGURANÇA 
KRYTON

Oferecemos ate 25 anos de 
garantia para a mistura (KIM) e 
ate 10 anos para os produtos 
aplicados na superfície do 
concreto

MELHOR GARANTIA DA 
INDÚSTRIA

ASSISTÊNCIA 
TÉCNICA ONDE 
VOCÊ PRECISAR
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Kryton participa da elaboração 
de normas como ICC-ES e NSF 
International. Junto com indústrias, 
órgãos acadêmicos e governamentais 
de todo o mundo, ajudamos a 
desenvolver padrões de certificação e 
metodologias de testes.

AUTORIDADE EM 
IMPERMEABILIZAÇÃO 
PARA CONCRETO

EXPERIÊNCIA 
COMPROVADA

False Creek, Vancouver, Canadá 



PROVENDO SOLUÇÕES PERMANENTES 
DE IMPERMEABILIZAÇÃO AO REDOR 
DO MUNDO
Nossos produtos são comprovadamente eficientes em ambientes agressivos, desde altas pressões no fundo 
do mar até as extremas condições de temperatura e umidade dos mais quentes desertos. Kryton reage de 
dentro para fora, prevenindo a corrosão das armaduras. Também funcionam de fora para dentro fechando 
fissuras e aumentando a durabilidade de estruturas de concreto. Nossos produtos são vendidos em mais de 
40 países ao redor do mundo. Da Brasil à Austrália, da China à Croácia, dos Emirados Árabes Unidos aos 
Estados Unidos.

Canal Santa Lucia, 
Monterrey, México                                  

Ponte na Rua Cambie, 
Vancouver, Canadá

City Center, Las Vegas, EUA



KRYTON É A SUA  

SOLUÇÃO.

Túneis subaquáticos

Reservatórios e 
tanques de água 

Irrigação e usinas 
hidrelétricas

Tabuleiros de pontes e 
estruturas de apoio

Aquários, piscinas 
e locais com 
concentração de 
água

Túneis de transportesEstruturas marítimas: 
diques e docas

Estações de Tratamento 
de Esgotos

Estacionamentos 
subterrâneos, Subsolos e 
reservatórios para contenção 
de incêndios

www.kryton.com

Poços de elevador, 
subsolos e fundações



Kryton International Inc. 
1645 East Kent Avenue
Vancouver, BC Canada V5P 2S8
Tel: 1.604.324.8280
Fax: 1.604.324.8899
Toll Free: 1.800.267.8280
Email: info@kryton.com

Distribuidor exclusivo no Brasil:

LWART QUIMICA      www.lw.com.br

A membrana interna Krystol (KIM) é o primeiro aditivo 
cristalino para impermeabilização. Kim transforma todo o 
concreto numa barreira impermeável.

©2014 Kryton International Inc.

Um tratamento superficial para concreto novo ou já existente. 
Krystol T1 e T2 penetram profundamente no concreto e tem 
performance superior aos concorrentes diretos em testes 
independentes.

O Sistema Krystol Waterstop funciona em situações que 
outros sistemas de impermeabilização costumam falhar. Kryton 
e a única empresa com um sistema de impermeabilização 
completamente integrado.

Nossa solução permanente para o reparo de vazamentos no 
lado positivo e negativo do concreto. É perfeito para quando se 
quer reparar fissuras.

Mistura de Argamassa Krystol (KMA) permite transformar 
argamassa porosa em uma barreira resistente à água e fissuras 
que resiste aos mais severos elementos.

Hydrostop aumenta o tempo de vida útil de infraestruturas ou 
estruturas de concreto. Evita reposição ou reparos custosos 
no futuro.

• Impermeabilizamos concreto desde 1973

• Inventor da mistura cristalizante de impermeabilização

• Pioneiro na categoria de aditivos impermeabilizantes

• Vencedor do prêmio Ernst & Young Empreendedor do ano 2003

• Vencedor do prêmio de produto mais inovador em 2003 pelo   
 KIM

• Vencedor do prêmio de produto mais inovador pelo Sistema   
 Krystol Waterstop

•   4 vezes vencedor do prêmio de melhor empresa para se 
trabalhar pela British Columbia

•  Maior laboratório da América do Norte especializado em 
testes de permeabilidade de concreto

• Tecnologia patenteada

• Nossos projetos com aditivos impermeabilizantes por   
 cristalização integral são os mais antigos no mundo    

• Guiado pelos princípios de paixão, integridade e expertise

Membrana interna Krystol Krytol T1 e T2

Sistema Krystol Waterstop
Sistema de reparo de fissuras Krystol

Mistura de Argamassa KrystolSistema Hydrostop de reparo e proteção

PRODUTOS QUE PROTEGEM PERMANENTEMENTE

SOBRE NÓS

A SIKA COMPANY


