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Со експанзијата на бетонските конструкции и бетонот како најчесто применуван градежен материјал, сè 
почесто се присутни проблемите на санација на бетонските и армирано-бетонските конструкции, кои се 
оштетени во текот на експлоатација на објектот или поради грешки уште при самата изградба.

Еден од основните предизвици на инженерскит тим на АДИНГ се проблемите поврзани со санација и 
реконструкција на армирано-бетонските конструкции.  Современите методи на реконструкција и санација на 
бетонските конструкции бараат Технички решенија со примена на специјализирани производи дизајнирани 
според најновите трендови  на меѓународните норми и стандарди, кои се применуват на пазарите каде АДИНГ 
е присутен со својата производна програма.

Правилното одржување, санација и реконструкција на армирано бетонските конструкции се главниот услов 
за продолжување на векот на истите. АДИНГ во согласност со Европските норми EN 1504, направи адаптација и 
усогласување на специјализираните производи наменети за заштита и санации, со што одговори на 
современите предизвици во оваа област.

Санацијата и заштитата на бетонските конструкции бара релативно сложена проценка и дизајн. Со 
воведување и дефинирање на клучните принципи за заштита и санација на конструкциите, европските норми 
EN 1504, им олеснуваат како на сопствениците, така и на професионалните градежници целосно ди ги 
разберат проблемите и да изнајдат најсоодветни решенија во текот на различни фази од процесот на 
санација. Европските норми во EN 1504 ги опфаќаат производите и системите за санација и заштита на 
бетонските конструкции, а наменет е за сите оние кои се вклучени во работата, инвеститори, инженери, 
проектанти, изведувачи, надзори и производители на градежни материјали.
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1. БЕТОНОТ КАКО ОСНОВЕН ГРАДЕЖЕН МАТЕРИЈАЛ

Дваесеттиот век во историјата ќе остане забележан по многубројните револуционерни пронајдоци и нивното 
усовршување, чија примена во практиката значи нов квалитет во животот на луѓето. Во сферата на градежништвото, 
бетонот го завзема доминантното место, како основен конструктивен материјал на многубројни објекти во 
високоградбата, хидроградбата и нискоградбата. Интензивниот развој на цементната индустрија, како и 
технологиите на проектирање и изведба со примена на армираниот бетон, доведоа до тоа современото 
градежништво да не може да се замисли без употреба на бетон.
 
Современите методи на дизајнирање и реализација на конструкциите овозможуваат изведба на сложени форми со 
смели пресеци и распони. Дизајнот на АБ конструкции се потпира на основниот принцип на армираниот бетон, каде 
челикот и бетонот во меѓусебна интеракција ги превземаат силите на напрегање. Бетонот ја прифаќа силата на 
притисок а челикот силата на затегнување, додека при пресметката се зема предвид нивното сложено напрегање.

Во шеесетитте години технологијата на бетонот е збогатена со уште една компонента, а тоа се адитивите за бетон, 
кои придонсуваат за добивање нови квалитети на бетонот и на бетонските конструкции. Така, со примена на 
соодветни адитиви се добиваат бетони со поголема отпорност на притисок и затегнување, лесно лиени бетони, 
водонепропустливи бетони и др.

По својата природа, Армираниот бетон како градежен материјал е многу стабилен. Со стареење неговите јакосни 
карактеристики се зголемуваат. Истовремено, челикот во армираниот бетон е заштитен и не ги менува своите 
карактеристики. Сепак, не смее да се заборави дека армираниот бетон е често е изложен на надворешни агресии, 
како и на механички оштетувања.
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Бетонот е евтин, траен, еколошки матерјал, кој дава бескрајни можности за обликување и примена. Ваквите 
карактеристики придонесуваат и во современото градење бетонот и армираниот бетон да бидат најшироко 
распростраснети градежни матерјали во светот. Развојот на современата технологија на бетон секојдневно ја 
проширува неговата примена, во случаи трансформирајки го во сосема нов и привидно непрепознатлив градежен 
материјал. 
Бетонот се применува за градење на објекти на сите континенти, во секоја климатска зона, за изведба на 
инженерски и хидротехнички објекти, построенија во секоја индустрија, подземни конструкции, пристаништа, 
платформи и други конструкции во и покрај морињата.
Вакваиот широк спектар на примена ги прави различните бетонски и АБ-конструкции изложени на агресии 
предизвикани од физичко-механички влијанија, атмосферски влијанија, хемиски агресии и др.  

ОСНОВНИ ПРИЧИНИ ЗА ОШТЕТУВАЊЕ НА  АБ-КОНСТРУКЦИИ 

Ваквата изложеност на конструкциите изведени во текот на целиот изминат век, како и евентуалните грешки 
направени во текот проектирањето или градењето на бетонските и АБ-конструкции  неминовно доведува до 
оштетување и деградација на конструкциите, односно губење на функционалноста на објектите. Дополнително, 
недостатокот од одржување во текот на експлоатацијата на објектите – особено на систематско одржување во 
согласност со претходно утврден проект за одржување и заштита - предизвикува дополнителна деградација 
односно влошување на состојбата во која се наоѓа констукцијата. 
Постојат повеќе можни причинители на оштетувања на бетонските конструкции. Истите можат да бидат последица 
на грешки при самото проектирање на конструкциите, најчесто како последица на лоша проценка на однесувањето 
на самата конструкција (пр. несоодветно поставување на дилатации), или лошо избран конструктивен систем 
доведува до појава на пукнатини во бетонот.  
Пукнатини често се јавуваат и поради нерамномерно слегање на темелите на конструкцијата (Пр. Во случај на 
изградба на нов масивен објект со длабоки темели во непосредна близина на постоечките помали објекти). Ваквите 
пукнатини, во текот на експлоатацијата предизвикуваат продор на агресивни медиуми во конструкцијата и 
следствено корозија на бетонот и арматурата. 

- Несоодветно обработените прекини во бетонирањето. Ваквите места во експолоатацијата остануваат “слаби 
карики” низ кои вода и агресивни материи продираат во конструкцијата. Чест случај е да дојде до непланиран 
прекин во бетонирањето поради дефект во опремата, фабриката за бетон или некои субјективни фактори. Со цел да 
се избегнат вакви ситуации, неопходно е (особено кај поголеми бетонирања) да се има резервна опрема 
(вибратори, пумпи за бетон, генератор за струја), механизација (миксери), резервна бетонска база (снабдена со 
цемент, агрегати, адитиви), екипи на изведувачи доколку се работи во повеќе смени. 

Честа причина за појава оштетувања кај конструкциите е 
л о ш а т а  п р о ц е н к а  н а  м е х а н и ч к и те  в л и ј а н и ј а  н а 
конструкциите, динамичките товари или вибрации, ветер, 
земјотреси, променлив хидростатски притисок или хидро-
динамички влијанија.

Недоволната посветеност и планирањето на изведбата на 
објектите (најчесто поради кратките рокови за изградба) 
како и лошиот избор на материјали и технологија на 
градење, доведуваат до појава на  грешки и намален 
квалитет на изведба. Најчести пропусти при изведувањето 
на АБ-конструкции се:
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- Несоодветен квалитет и перформанси на бетонот. До појава на вградување на бетон со недоволен квалитет и 
перформанси најчесто доаѓа поради несоодветен избор на компоненти на бетонот (тип и количина на цемент, 
агрегати, адитиви и додатоци), некомплетно извршување на предвидените претходни испитувања на бетонот, 
недоволна контрола во текот на производството и вградувањето на бетонот. 

- Појава на сегрегации или други недостатоци при вградувањето на бетонот.
До вакви појави најчесто доаѓа поради лошо одбрана технологија на вградување на бетонот или пак на 
неадаптирање на рецептурата на бетонот на одредени амбиентални услови. Во зависност од начинот на 
вградување на бетонот (со пумпање, налевање, кибли, екструдирање, итн) како и типот на пресекот (густо армиран, 
неармиран, масивен...) треба да се одбере и соодветна класа на конзистенција на бетонот (S1-S5 или SCC бетон). 
Динамиката на производство на бетонот исто така треба да е адаптирана на типот на конструкцијата која се 
изведува – да не се дозволи застој и чекање (при што ќе се јави несоодветна врска помеѓу два слоја на бетон), а исто 
така да недојде до “чекање” на произведениот бетон во миксерите. При подолготраен транспорт или бетонирање 
при високи температури, неизоставно мора да се адаптира рецептурата за бетон со додавање на соодветни 
адитиви (успорувачи на врзувањето и суперпластификатори). Во зимски услови исто така треба да се користат 
соодветни адитиви за зимски бетонирање.

Лошата проценка на степенот на хемиска агресија на која една конструкција е изложена е истот така чест случај за 
појава на деградација на кострукциите. Глобалните климатски промени, развојот на индустријата и особено 
ширењето на урбаните средини исто така влијаат и на промена на агресивноста на средината – загадување на 
атмостерфата со CO₂, сулфати, хлориди итн. Како и кај луѓето, ваквата појава особено штетно влијае на постарите 
објекти кај кои не е предвидена соодветна отпорност на бетонот (непропусност на агресивни медиуми), односно 
доволен заштитен слој на арматурата. Огромни напори и средства се вложуваат во многу градови во светот за 
заштита на објекти кои претставуваат културно историски одбележја со непроценлива вредност, а се сериозно 
загрозени поради преголемото загадување на воздухот. Изложеноста на високи концентрации на CO₂, особено во 
урбаните средини и кај патната инфраструктура (тунели, мостови) доведува до намалување на алкалноста на 
бетонот, односно губење на заштитната улога на бетонот и појава на корозија на арматурата во АБ конструкции. 
Ваквата појава се нарекува карбонизација. 

Несоодветна нега на свежиот бетон – може да 
доведе до појава на пукнатини во раната фаза на 
врзувањето на бетонот. Ваквата појава особено е 
и з р а з е н а  в о  с л у ч а и  н а  б е то н и р а њ е  н а 
конструкции со голема површина изложени на 
с о н ц е  и л и  в е т е р  ( п л о ч и  н а  м е ѓ у к а т н и 
конструкции, мостови, бетонски коливози, итн). 
Превенцијата од ваквата несакана појава е 
спречување на пребрзото губење на вода од 
конструкцијата преку испарување. За таа цел 
можат да се применат мерки за нега како 
постојано влажнење со вода, покривање со 
матријал кој ја држи влагата (најлон, геотекстил, 
ј у т е н о  п л а т н о ) ,  и л и  с о  п р и м е н а  н а 
специјализирани седства за нега на свежиот 
бетон. 
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* Карбонизацијата претставува промена на алкалноста на бетонот како последица на хемиска рекција помеѓу 
бетонот и јаглерод диоксидот од атмосферата. Конкретно, јаглерод диоксидот присутен во атмосферата се 
раствора во вода и формира раствор на јаглеродна киселина H₂CO₃, кој ја прави средината кисела. H₂O+CO₂      H₂CO₃

1. ВЛИЈАНИЈА ВРЗ БЕТОНОТ 4. ПРОЦЕС НА КОРОЗИЈА НА АРМАТУРАТА3. ВЛИЈАНИЕ ВРЗ АРМАТУРАТА

карбон 
диоксид арматура

бетон

2. КАРБОНИЗАЦИЈА НА БЕТОНОТ

карбон 
диоксид карбон 

диоксид

арматурата повеќе
не е заштитена -
започнува процес 
на корозија

арматура
арматура

арматура

почетна
карбонизација 
на бетонот

бетон
бетон

брзо зголемување
на корозијата

бетон

хлориди

сулфати

Вистинската опасност од карбонизацијата за армиранобетонските конструкции произлегува токму од 
намалувањето на pH вредноста на бетонот. Имено, во средина каде pH вредноста е помала од 11 челикот подложи 
на корозија. Кога карбонизацијата ќе дојде до арматурата, а соодветно на тоа и pH вредноста на бетонот се спушти 
под 11, заштитната обвивка околу арматурните прачки неможе повеќе да ја врши својата улога.
Дополнитлно, создадената р’ѓа на челикот експандира предизвикувајќи напрегања во бетонот, а тоа резултира со 
појава на пукнатини и поголемо навлегување на вода што овозможува понатамошна уште поголема деградација. 
Бетонот честопати целосно карбонизира без притоа да има видлив показател за влошувањето на состојбата на 
истиот, оставајќи го челикот изложен на воздух, но не и на влага. Проблеми се јавуваат онаму каде што бетонот е 
изложен на надворешни атмосферски влијанија или во одредени ситуации внатре во објектот, како што се кујни и 
бањи, односно делови кои  се подложни на кондензација, на влага или вода. Надворешните армиранобетонски 
фасадни површини се исто така многу подложни на карбонизација, особено доколку заштитниот бетонски слој е со 
несоодветна дебелина.
Втор негативен ефект од карбонизацијата е тоа што со намалување на алкалноста на бетонот се зголемува на 
подложноста на арматурата на корозија од хлориди. Причинител на овој тип на корозија најчесто е натриум 
хлоридот (морска сол), кој е присутен во морската вода, почвите, или се користи на автопатиштата и паркинзите за 
одмрзнување во зимскиот период.

кислород

рѓа

катода
катода

челична
арматура

електролити на
влажен бетон

продирање низ
порозен бетон

порозен бетон
Корозивни материјали
кои што претходно се нашле 
во бетонската мешавина

постепено
зголемување на корозијата
(формирање на рѓа)

корозија на челичната арматура

пукнатини и лабилни деловина површината на бетонот

анода

АДИНГ СИСТЕМИ И ТЕХНОЛОГИИ ЗА САНАЦИЈА, РЕПАРАЦИЈА И ЗАШТИТА НА АРМИРАНОБЕТОНСКИТЕ 
КОНСТРУКЦИИ,  ВО СОГЛАСНОСТ СО ЕВРОПСКИ СТАНДАРД ЕN 1504

 Оформената јаглеродна киселина реагира со алкалниот калциум хидроксид кој е присутен во матрицата на бетонот 
и создава нерастворлив калциум карбонат, а овој процес резултира со пад на pH вредноста од 12,5 на околу 8,5.
H₂CO₃+Ca(OH)₂         CaCO₃+2H₂O

ЕФЕКТИ НА КАРБОНИЗАЦИЈАТА НА БЕТОНОТ
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Во сите случаи на изложеност или оштетување на АБ-конструкции доколку не се реагира навреме може да дојде до 
губење на функционалноста па дури и до загрозување на стабилноста на објектите. Во зависност од карактерот на 
конструкцијата и степенот на нејзино оштетување, и самиот процес на репарација и заштита на конструкцијата од 
понатамошно деградирање може да варира во поглед на степенот на комплексност и (секако) цената на чинење. 
Во одредени случаи цената на реконструкцијата може да ја надмине цената на чинење на објектот. Од тие причини, 
неопходен дел на секоја санација е – меѓу останатото – и вршење на правилна проценка на цената на чинење 
наспроти ефектите од извршената работа. За успешна санација може да се смета онаа санација при која во 
потполност е вратена функционалноста на објектот и спречено е понатамошно деградирање на конструкцијата. Во 
многу случаи да се постигне ваквта цел не е возможно без да се изврши дополнително зајакнување на 
конструкцијата – со цел да се надокнади дел од  изгубената носивост поради настанатите оштетувања. 
Како и секогаш и секаде, така и во случајот на бетонските и АБ кнструкции, многу е подобро да се превземат мерки 
да недојде до оштетувања отколку истите да се санираат. Развојот на технологијата на бетонот како и новите 
градежни материјали овоможуваат лесно и релативно евтино да се заштитат конструкциите од негативните 
влијанија на кои се изложени при експлоатацијата. Дополнително истиот развој на градежните материјали кои се 
базираат на полимери даваат и големи можности да се применат при санации на оштетените АБ-конструкции. 

Со цел да се спречат и санираат евентуални оштетувања на АБ-конструкции, неопходно е да најпрво да се разбере 
природата на бетонот и армираниот бетон, начинот како овие материјали работат и начинот како различните 
надворешни влијанија влијаат на нивното однесување. Од тие причини негативните влијанија на АБ конструкции ги 
класифицираме во две основни групи:
– Оштетувања на бетонот
– Оштетувања на АБ-конструкции како последица на корозија на челичната арматура

МЕХАНИЧКИ

-  Удар
- Преоптоварувања
-  Поместување
- Вибрации
- Земјотрес 
- Експлозија

-  Алкално-агрегатна 
реакција
- Изложеност на хемиска  
агресија
- Бактериолошки или други 
биолошки влијанија
- Ефлоресценција 
(исолување)

ХЕМИСКИ ФИЗИЧКИ

 - Циклуси на замрзнување
/одмрзнување
-  Температурни поместувања
-  Експанзија на кристали на сол
-  Собирање
-  Ерозија
-  Абразија и абење на бетонот

 Основни причинители на оштетувања и деградација на бетонот

АДИНГ СИСТЕМИ И ТЕХНОЛОГИИ ЗА САНАЦИЈА, РЕПАРАЦИЈА И ЗАШТИТА НА АРМИРАНОБЕТОНСКИТЕ 
КОНСТРУКЦИИ,  ВО СОГЛАСНОСТ СО ЕВРОПСКИ СТАНДАРД ЕN 1504

Физичко оштетување - Мраз/Сол
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Корозивна контаминација

-  Изложеност на хемиски 
агресивни материјали
Пр.: хлориди од морска 
сол или сол за размрзнување 

- Пасивизација на 
заштитниот слој 
на бетонот 
- Карбонизација 

Хемиски влијанија Електро хемиска корозија

Последица на постоење на 
електрично коло во бетонот
- Метали со различен електричен 
потенцијал се во контакт преку 
бетонот 
- Поради затворање на ел. коло 
преку бетонот кај преносните 
електрични системи

Оштетувања на АБ-конструкции како последица на корозија на челичната арматура

АДИНГ СИСТЕМИ И ТЕХНОЛОГИИ ЗА САНАЦИЈА, РЕПАРАЦИЈА И ЗАШТИТА НА АРМИРАНОБЕТОНСКИТЕ 
КОНСТРУКЦИИ,  ВО СОГЛАСНОСТ СО ЕВРОПСКИ СТАНДАРД ЕN 1504

H CO2 3
pH 8,5
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Од почетокот на 20-тиот Век масовното прифаќање на бетонот и армираниот бетон како основен конструктивен 
градежен материјал доведува акумулирање на непроценливи искуства и практики врзани за градењето и 
санацијата на ваквите објекти. Огромиот број вакви искуства од веќе санирани објекти доведува до потреба и 
можност за воведување на еден сеопфатен стадард кој ги систематизира и дефинира сите можности и фази на 
санација и реконструкција на објектите. 
Со цел да се систематизира и поедностави процесот на санација на одредена АБ конструкција, особено да се олесни 
правилнот избор на методологија и материјали за санација, воведен е европскиот стандард заштита и санација на 
бетонски и АБ-конструкции EN 1504.
Денeс, Европскиот стандард EN 1504 е имплементиран од страна на сите 33 членки на Европскиот Комитет за 
Стандардизција ( CEN ), каде член е и Македонија. Во овие земји EN 1504 има статус на национален стандард, додека 
во над 20 држави во Европа и пошироко овие стандарди се во процес на имплементација.
Санациите во генерален случај се доста комплексна материја, која бара вклучување на голем број на стручни лица 
од различни облести инвеститори, инженери проектанти, изведувачи, специјализирани изведувачи за изведба на 
специфични санациони работи, производители на специјализирани градежни материјали, надзори.  

ФАЗИ НА САНАЦИЈАТА  

Стандардот EN 1504, во потполност ја дефинира постапката на санација на одредена бетонска или АБ-конструкција 
– почнувајќи со правилна проценка (дијагностика) на состојбата во која конструкцијата се наоѓа, изготвување на 
проект за санација, правилен избор на материјали и технологија на апликација, контрола на квалитетот на 
материјалите и изведената работа, утврдување на мерки за заштита и мониторинг на објектот во понатамошната 
експлоатација.
Шематски причажани, Стандардот EN 1504 ги предвидува следните фази на санација

2. ЕВРОПСКИ НОРМИ ЗА САНАЦИЈА И ЗАШТИТА НА АБ КОНСТРУКЦИИ EN 1504

Информации за 
конструкцијата

Проценка 
на состојбата 

на конструкцијата
План/Стратегија 

за изведба
Проект 

за санација
Вршење на 

санационите работи Технички прием

Историја на 
конструкцијата
- документација
- одржување

- Утврдување на 
постоење на дефекти
- Утврдување на 
причините за 
евентуално постоење 
на дефекти
- Проценка на состојбата 
на конструкцијата

Разгледување 
на Опциите
- Утврдување на 
принципите на 
санација/заштита
- Утврдување 
на методите 
на санација/заштита
- Утврдување 
на потребните мерки 
на безбедност

Планирана примена 
на материјали и
технологии
Дефинирање на 
условите на:
-Подлогата
-Продуктите
-Изведбата
Спецификација
Тех. Документација 
и цртежи

Тестирање на 
извршената 
работа
Прием на 
документацијата
Утврдување на 
мерки за 
одржување

Примена на утврдените 
материјали и технологии 
на работа
Контрола на квалитетот
Примена на утврдените 
мерки на безбедност

EN 1504  Фази на процесот за  санација и заштита на АБ-констрикции

АДИНГ СИСТЕМИ И ТЕХНОЛОГИИ ЗА САНАЦИЈА, РЕПАРАЦИЈА И ЗАШТИТА НА АРМИРАНОБЕТОНСКИТЕ 
КОНСТРУКЦИИ,  ВО СОГЛАСНОСТ СО ЕВРОПСКИ СТАНДАРД ЕN 1504

EN 1504
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СТРУКТУРА НА СТАНДАРДОТ EN 1504

Европскиот стандард кој се однесува на заштита и санација на бетонски и АБ-конструкции EUROPEAN STANDARD 
EN 1504 Products and systems for the protection and repair of concrete structures – De�nitions, requirements, quality control 
and evaluation of conformity се состои од 10 поглавја: 

EN 1504 - 1

ДОКУМЕНТ БР. ОПИС

Опис на термините и дефинициите во рамките на стандардот

EN 1504 - 2 Површинска заштита на бетонот

EN 1504 - 3 Конструктивна и неконструктивна репарација

EN 1504 - 4 Конструктивно поврзување

EN 1504 - 5 Материјали и системи за инјектирање

EN 1504 - 6 Анкерување на челична арматура

EN 1504 - 7 Заштита од корозија на челичната арматура

EN 1504 - 8 Контрола на квалитетот и оценка на сообразноста

EN 1504 - 9 Генерални принципи на користење на продуктите и системите

EN 1504 - 10
In-situ Апликација на продуктите и системите и контрола 
на квалитетот на извршените работи

АДИНГ СИСТЕМИ И ТЕХНОЛОГИИ ЗА САНАЦИЈА, РЕПАРАЦИЈА И ЗАШТИТА НА АРМИРАНОБЕТОНСКИТЕ 
КОНСТРУКЦИИ,  ВО СОГЛАСНОСТ СО ЕВРОПСКИ СТАНДАРД ЕN 1504

EN 1504-1 Дефинирање на специфичната терминологија во стандардот

Првото поглавје на стандардот EN 1504-1 ги дефинира специфичните термини врзани со 
продуктите и технологијата на санацијата, репарирање, зајакнување, заштита и одржување 
на бетонски конструкции.

12



EN 1504-2  Материјали и Системи за површинска заштита на бетонот

EN 1504-2 претставува дел од стандардот EN 1504 кој ги дефинира методите за површинска заштита на бетонот - 
Хидрофобна импрегнација, Импрегнација, Премачкување. 

Избор на соодветен продукт или систем за површинска заштита на бетонот се врши врз основа на проценка на 
конкретните или потенцијални причинители на деградација. Накусо, избор се врши според следната процедура:
- Проценка на напрегањата, состојбата и оштетувањата, нивна класификација и одредување на причинителите на 
истите.
- Врз основа на извршената проценка се одредуваат и принципите за санација и заштита
- По одредување на принципите, за истите се избираат и соодветни методи за репарација/заштита (Хидрофобна 
имрегнација, импрегнација, премаз или комбинација). 
- Во зависност од конкретниот случај/дијагноза, се врши избор на продукти или систем за санација. Притоа, се 
земаат во во предвид следните карактеристики на материјалот/системот:
линеарно собирање, јакост на притисок, коеф. на термална експанзија, отпорност на абразија, атхезија на влажна 
подлога, пропустливост на co₂, пропустливост на водена пареа, капиларна абсорбција и водопропустливост, 
отпорност на дејство на мраз и сол, отпорност на стареење, хемиска отпорност, екстремна хемиска отпорност, 
можност за премостување на пукнатитни, отпорност на удар, реакција во контакт со оган, противклизност, 
длабочина на пенетрација во бетонот, антистатски својства, дифузија на јони на хлор, како и други специфични 
својства. Применетите системи во врзана состојба несмеат да ослободуваат субстанции штетни за здравјето, 
хигиената и околината.

За илустрација на стандардот EN 1504-2 во продолжение дадени се неколку примери од производната програма на 
АДИНГ. Повеќе информации за материјалите и систмите за заштита на бетонски и АБ-Конструкции дадени се во 
поглавје бр.3

ХИ
Д

РО
Ф

О
Б-

21 Производ за постигнување на хидрофобна импрегнација, 
односно ефект на водо-одбивност на површините од бетон, 
цементен малтер или природен камен. Се нанесува со 
распрскување или мачкање по површината. Кај свежите 
бетони/малтери може да се дозира како адитив за бетон. Ја 
спречува капиларната абсорбција во порозните површини 
(бетон/ малтер/ камен) без притоа да го промени нивниот 
изглед. 

Хидрофобна импрегнација
ИМПРЕГНАЦИЈА 

– третман за намалување на порозноста 

на површината со делумно или целосно 

затворање на порите и формирање на 

испрекинат тенок филм на површината

ХИДРОФОБНА ИМПРЕГНАЦИЈА 

– третман за добивање на водо-

одбојна површина. Притоа воопшто 

не се менува изгледот на 

површината

ОБЛОГА 

- Формирање на 

континуален непрекинат 

слој на површината на 

бетонот со дебелина до 

5мм

АДИНГ СИСТЕМИ И ТЕХНОЛОГИИ ЗА САНАЦИЈА, РЕПАРАЦИЈА И ЗАШТИТА НА АРМИРАНОБЕТОНСКИТЕ 
КОНСТРУКЦИИ,  ВО СОГЛАСНОСТ СО ЕВРОПСКИ СТАНДАРД ЕN 1504
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А
Н

ТИ
КО

РО
ЗИ

Н
-Б

Б
ЕК

СМ
А

Л-
4

ХИ
Д

РО
М

А
Л 

Ф
ЛЕ

КС

Премаз за заштита на бетонските површини од корозија. Го 
спречува продорот на вода и агресивни медиуми (CO₂, 
хлориди, сулфати, органски материи) во структурата на 
бетонот. Ја зголемува трајноста на објектите во средини со 
висока концентрација на CO₂ и висок ризик од појава на 
карбонизација на бетонот, како и трајноста на објекти 
изложени на циклуси на мрзнење и дејство на хлориди (од сол 
против мрзнење). 

Готов саморазливен малтер со компензирано собирање, 
наменет за конструктивна санација на бетонски конструкции. 
Се нанесува со лиење во претходно дефинирана оплата. 
Развива екстремно високи јакосни карактеристики(над70MPa). 

М атерија л  за  изве дба на  водонепропусна об лога-
хидроизолација на бетонските конструкции. Хидромал Флекс 
е дво-компонентен материјал, на база на цемент и полимери. 
Еластичен е, има одлична адхезија со подлогата и можност за 
премостување на микро прснатини во бетонот. Ја штити 
конструкцијата од продор на вода и агресивни медиуми.

EN 1504-3 Материјали и системи за конструктивна и неконструктивна репарација

EN 1504-3 претставува дел од стандардот EN 1504 кој ги специфицира барањата за дефинирање и перформанси на  
репартурните малтери и бетони кои се наменети за репарација и/или замена на оштетен/деградиран бетон и 
заштита на арматурата. 
Истите се неопходни со цел да се врати функционалноста и продолжи векот на екплоатација на оштетената 
бетонска конструкција. Изборот на соодветен продукт или систем за репарација на бетонските конструкции се 
врши врз основа на перформансите неопходни да се исполни некоја од наведените методи – јакост на притисок, 
атхезија за подлогата, волуменска стабилност, отпорност на карбонизација, термална компатибилност, модул на 
еластичност, капиларна абсорбција (водонепропусност). Притоа, неопходен е избор на тип на врзивнно средство 
во материјалот/системот  кое ќе овозможи остварување на трајна врска со подлогата. Во зависност од методот на 
апликација, материјалот (репаратурен хидрауличен малтер/бетон) треба да има соодветно отворено време на 
работа во кое ќе може да биде правилно вграден според предвидената методологија на работа. Исто така, самата 
методологија на вградување треба да биде соодветна за апликација на соодветниот материјал на соодветната 
позиција – хоризонтална површина, вертикална површина, плафон, рачно нанесување со глетарка, или машински 
со распрскување (торкретирање), или пак со лиење во оплата.

* За илустрација на стандардот EN 1504-3 во продолжение дадени се неколку примери од производната програма 
на АДИНГ. Повеќе информации за материјалите и систмите за заштита на бетонски и АБ-Конструкции дадени се во 
поглавје бр.3
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Репаратурен малтер на цементно-полимерна основа наменет 
за санација на армирано бетонски конструкции. Се аплицира со 
рачни алатки (глетарка). Остварува одлична адхезија со 
подолга од бетон или матер, јакости на свиткување, 
водонепропусност и хемиска отпорност.
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Репаратурен малтер на цементно-полимерна основа наменет 
за санација на армирано бетонски конструкции. Се аплицира 
машински со распрскување. Погоден е за санација на 
површини со неправилна форма и големи димензии. 

EN 1504-4 Материјали и системи за конструктивно поврзување

EN 1504-4 претставува дел од стандардот EN 1504 кој ги специфицира барањата за дефинирање и перформанси на 
материјалите наменети за остварување на конструктивна врска при зајакнување на бетонски и Аб-конструкции.  
Принципот на репарација 1504-4  подразбира конструктивно поврзување:
- Зајакнување со лепење на надворешни плочи од челик  или друг соодветен материјал (пр. Композитни материјали 
армирани со влакна) на површината на постоечка бетонска конструкција со цел нејзино зајакнување, вклучително 
и меѓусебно врзување – ламелирање на новопоставените плочи.
- Зајакнување со конструктивно врзување на стврднат бетон со стврдант бетон (најчесто кај префабрикувани 
бетонски елементи), или врзување на стврднат и свеж бетон каде двата слоја на бетон треба да бидат спрегнати, 
односно се однесуваат како еден – композитен материјал.
Изборот и подобноста за користење на наведените материјали заиси од следните перформанси: 
- Можност за апликација на вртикала, хоризонтала или со инјектирање (зависи од визкозноста и тиксотропијата на 
материјалите)
- Можност за апликација на влажна подлога
- Можност за апликација на екстремни надворешни температури (позитивни и негативни)
- Можност за адхезија на различни подлоги (челични плочи, плочи од челик заштитен од корозија, стврднат бетон, 
свеж батон)
- Трајност на термички циклуси и циклуси на влага
- Отворено време на работа, јакост на притисок, јакост на смолкнување, температура на “омекнување” (glass 
transition temperature – температура на која цврст аморфен материјал (glass) преминува во полу-стопена состојба 
(како гума) - oваа температура е секогаш пониска од темпeратурата на топење), коефициент на термичка 
експанзија, собирање.

* За илустрација на стандардот EN 1504-4 во продолжение дадени се неколку примери од производната програма 
на АДИНГ. Повеќе информации за материјалите и систмите за заштита на бетонски и АБ-Констукции дадени се во 
поглавјето бр.3

А
Д

И
Н

ГП
О

КС
-Н Трокомпонентен материјал на база на епоксидна смола 

(реактивно врзиво) подобен за нанесување на влажна подлога. 
Поседува одлични јакосни карактеристики и атхезија со 
бетонска подлога или свеж бетон. Јакоста на атхезијата со 
подлогата е толку висока што вообичаено ја надминува јакоста 
на затегнување на бетонот и при тестирање (“pull-off” test) до 
лом доаѓа во бетонот (не во лепилото).
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EN 1504-5 Материјали и системи за инјектирање 

EN 1504-5 претставува дел од стандардот EN 1504 кој ги специфицира барањата за дефинирање и перформанси на 
материјалите наменети за санација и заштита на бетонските конструкции кои се аплицираат со инјектирање. 
Со примена на инјектирање/залевање се постигнува зголемување на непропусноста на конструкцијата, се 
спречува продор на агресивни медиуми кои може да доведат до корозија на арматурата, се зајакнува 
конструкцијата преку зајакнување на бетонот.

Во зависност од намената можна е примена на три категории на материјали за инјектирање за различна намена
 
- Конструктивно исполнување на пукнатините со материјал кој ги пренесува напрегањата. 
- Исполнување на пукнатините со дуктилен материјал/исполна. 
- Исполна на пукнатините со експандирачки материјал.

Поради специфичноста на ваквите материјали, производната програма на АДИНГ е дополнета со материјалите на 
компанијата TPH GmbH Hamburg, кои се специјализирани за производство на полиуретански еластични и 
експандирачки материјали за инјектирање

* За илустрација на стандардот EN 1504-5 во продолжение дадени се неколку примери. Повеќе информации за 
материјалите и системите за заштита на бетонски и АБ-Конструкции дадени се во поглавје бр.3
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Дво-компонентен материјал за инјектирање на база на 
епоксидна смола. Поседува одлични јакосни карактеристики 
и се применува за конструктивни репарации. Поседува ниска 
вискозност, и подобен е за апликација со инјектирање под 
притисок. 

Еластичен материјал на полиуретанска база наменет за 
заптивање на пукнатини во конструкциите и обезбедување 
на водонепропусност на истите. Поседува висока дуктилност 
и  можност да ги прати дилатациите на конструкцијата. Се 
аплицира со инјектирање под притисок

Еластичен материјал на полиуретанска база наменет за 
спречување на активни продори на вода низ пукнатини во 
конструкциите и обезбедување на водонепропусност на 
истите. Поседува способност да експандира во контакт со 
вода и се применува за спречување на активни продори. Се 
аплицира со инјектирање под притисок директно во 
пукнатината низ која продира вода. 
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EN 1504-6 Анкерување на челична арматура

EN 1504-6 претставува дел од стандардот EN 1504 кој ги специфицира барањата за дефинирање и перформанси  на 
материјалите наменети за анкерување на челични анкери во постоечка АБ-бетонска конструкција со цел нејзино 
зајакнување и обезбедување на континуитет на арматурата. Дополнително, специјализирани материјали се 
користат за анкерување во тунелоградбата.

EN 1504-7 Заштита од корозија на челичната арматура 

EN 1504-7 претставува дел од стандардот EN 1504 кој ги специфицира барањата за дефинирање и перформанси на 
материјалите наменети за активни и одбојни премази за заштита на арматурниот челик од корозија при санации на 
АБ-конструкции. 

EN 1504-8 Контрола на квалитетот и оценка на сообразноста

Овој дел од стандардот е наменет специјално за произведувачот на материјалите и институтите за испитување и 
сертификација на производите. Тука се дефинираат процедурите за контрола на квалитет, оценка на сообразност,  
„СЕ“ означување и етикетирање на производите. Во софласност со регулативите кои произлегуваат од стандардот 
EN1504 “CE”-ознаката треба да ги содржи следните информации:
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Ситнозрн саморазливен малтер со компензирано собирање, 
наменет за конструктивна санација на бетонски конструкции 
и залевање на анкери. Се нанесува со лиење во претходно 
формирани бушотини во који се поставуваат челични анкери. 
При тестирање на ваквите материјали целта е при 
извлекување до лом да дојде во анкерот (челикот) пред 
истиот да се извлече од бетонот. 

Готов материјал на база на цемент и полимери наменет за 
активна заштита на челична арматура од корозија. Поседува 
висока еластичност и одлична атхезија за арматурниот челик 
и за бетонот.

“CE”- ознака Идентификациски број на 
нотификационото тело

Име и идентификациски број на 
производителот
Година во која е дадена ознаката
Бројот на сертификат

Опис на производот

Информации за карактеристиките 
на производот

Број на конкретниот дел на стандардот
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ПРИНЦИП 

ПРИНЦИПИ И МЕТОДИ ПОВРЗАНИ СО ДЕФЕКТИ ВО БЕТОНОТ

Релевантен дел 
на ЕН1504 Пример на метода АДИНГ Примери на материјали

Хидрофобна импрегнација2

2

2

2

3

6

2

4

2

5

5

3, 4

3

2

2

3

3

5 Исполна на пукнатини

Хидрофобна импрегнација

Рачно нанесување малтер

Додавање на нови или замена на арматурни прачки

Додавање на арматурни прачки анкерирани во 
претходно формирани бушотини

Импрегнација

Инјектирање на пукнатитни

ХИДРОФОБ 21, ВРСКА У, ФАСИЛ-В 

АДИНГОПКС-И, PUR-O-STOP, PUR-O-CRACK, RUBBERTITE

ХИДРОФОБ-21, ВРСКА-У, ФАСИЛ-В

РЕПАРАТУР МАЛТЕР-Ф

АНТИКОРОЗИН-ББ, АНТИКОРОЗИН-БР,
АДИНГПОКС-П ЕКО,  АДИНГПОКС-ПВ

АДИНГОПКС-И, PUR-O-CRACK

Импрегнација

Трансформација на пукнатини во дилатациони јазли

Поставување надворешни панели 

Импрегнација

Репрофилирање со бетон

Зајакнување со лепење плочи

Премачкување

Пополнување/залевање на пукнатини

Преднапрегање

Обложување/Премачкување

Поставување надворешни панели 

Електрохемиски третман

Прскање малтер или бетон (Shotcrete)

Додавање на бетон или малтер

Додавање на бетон или малтер

Замена на конструктивни елементи

АНТИКОРОЗИН ББ, АНТИКОРОЗИН БР, 
АДИНГПОКС-П ЕКО  АДИНГПОКС-ПВ

АДИНГАКРИЛ, FIX-O-FLEX, PROOFMATE-EK, PUR-O-CRACK

АНТИКОРОЗИН-ББ, АНТИКОРОЗИН-БР, 
АДИНГПОКС-П ЕКО,  АДИНГПОКС-ПВ

ЕКСМАЛ

ЕКСМАЛ, АДИНГПОКС-И, КОМПЛЕКСИНГ-АМ

ХИДРОМАЛ, АДИНГМАРКЕР-П, 
АДИНГПОКС 1Б ЕКО

АДИНГПОКС-И, PUR-O-CRACK, ЕКСМАЛ

ХИДРОМАЛ, ХИДРОМАЛ ФЛЕКС, АДИНГФЛЕКС, 
АДИНГМАРКЕР-П, АДИНГПОКС 1Б ЕКО, АДИНГПОКС 2 ЕКО

РЕПАРАТУР МАЛТЕР-ФС

Санациони малтери: ЕКСМАЛ, РЕПАРАТУР МАЛТЕР-Ф/ФС
Конструктивни лепила: АДИНГПОКС-Н, РЕПАРАТУР ПЕНЕТРАТ

ЕКСМАЛ, РЕПАРАТУР МАЛТЕР-Ф/ФС

Конструктивни лепила: АДИНГПОКС К, РЕПАРАТУР ПЕНЕТРАТ

Обложување/Премачкување ХИДРОМАЛ, ХИДРОМАЛ ФЛЕКС, АДИНГФЛЕКС, 
АДИНГМАРКЕР-П, АДИНГПОКС 1Б ЕКО, АДИНГПОКС 2 ЕКО

Надворешно бандажирање на  пукнатини PROOFMATE-EK, PROOFMATE-FD Foil
Принцип 1
Заштита од 
продирање 

Принцип - 2
Заштита од влага
 

Принцип - 3 
Репарација на 
бетонот 

Принцип 4
Конструктивно 
зајакнување 

Принцип 5
Подобрување-
зајакнување на 
површината 

EN 1504-9 ПРИНЦИПИ И МЕТОДИ ЗА ЗАШТИТА И САНАЦИЈА НА БЕТОНСКИ КОНСТРУКЦИИ

EN 1504-9 Принципи и методи за заштита и санација на бетонски конструкции

Поставување мембрани

АДИНГ СИСТЕМИ И ТЕХНОЛОГИИ ЗА САНАЦИЈА, РЕПАРАЦИЈА И ЗАШТИТА НА АРМИРАНОБЕТОНСКИТЕ 
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2

2

3

Импрегнација АНТИКОРОЗИН-ББ, АНТИКОРОЗИН-БР,
АДИНГПОКС-П ЕКО,  АДИНГПОКС-ПВ

Премачкување

Додавање на бетон или малтер

ХИДРОМАЛ, АДИНГМАРКЕР-П, 
АДИНГПОКС 1Б ЕКО

ЕКСМАЛ, РЕПАРАТУР МАЛТЕР-Ф/ФС

Принцип 6
Заштита од 
хемиска агресија

Конструктивни лепила: АДИНГПОКС-Н, РЕПАРАТУР ПЕНЕТРАТ
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ПРИНЦИП 

ПРИНЦИПИ И МЕТОДИ ПОВРЗАНИ СО КОРОЗИЈА НА АРМАТУРАТА

Релевантен дел 
на ЕН1504 Пример на метода АДИНГ Примери на материјали

Зголемување на заштитниот слој над арматурата 
со малтер или бетон

3

2

7

2

7

3

2

5 Реалкализација на карбонизиран бетон преку дифузија

Хидрофобна импрегнација

Активна заштита на арматурата

Лимитирање на содржината на оксиди 
со површински премази (на катодата)

Воведување на електричен потенцијал

ЕКСМАЛ, РЕПАРАТУР МАЛТЕР-Ф/ФС

ХИДРОФОБ-21, ВРСКА-У, ФАСИЛ-В

АНТИКОРОЗИН-Е

Сите заштитни премази

Електрохемиска екстракција на хлориди

Импрегнација

Одбојна заштита на арматурата

Обложување/Премачкување

Инхибитори на корозија во бетоно

АНТИКОРОЗИН-ББ, АНТИКОРОЗИН-БР, 
АДИНГПОКС-П ЕКО,  АДИНГПОКС-ПВ

АНТИКОРОЗИН-С

ХИДРОМАЛ, ХИДРОМАЛ ФЛЕКС, 
АДИНГФЛЕКС, АДИНГМАРКЕР-П, 
АДИНГПОКС 1Б ЕКО, АДИНГПОКС 2 ЕКО

Замена на деградиран бетон ЕКСМАЛ, РЕПАРАТУР МАЛТЕР-Ф/ФС

Електрохемиска реалкализација на карбонизиран бетон

Принцип 7
Сочувување 
или враќање 
на пасивноста 

Принцип 8 
Зголемување на 
отпорот 
(електричен) 
преку лимитирање 
на влажноста 

Принцип 11
Контрола на 
Анодни површини 

Принцип 9
Катодна контрола 

Принцип 10
Катодна заштита

EN 1504-9 ПРИНЦИПИ И МЕТОДИ ЗА ЗАШТИТА И САНАЦИЈА НА БЕТОНСКИ КОНСТРУКЦИИ
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EN 1504-10 Дефинирање на процедурата за контрола на квалитетот на извршената работа (санација) и примената 
(апликацијата) на производите за санација

Последниот дел на стандардот ЕН 1504 ги содржи барањата и постапките за испитување на состојбата на подлогата 
пред извршување санацијата, испитување на конструктивната стабилност на објектот или елементот, 
чувањето/исправноста на материјалите за санација, извршената припрема и методологијата на изведба – 
нанесување на производите и системите за санација, контрола на квалитет на извршената санација, проектот за 
одржување во текот на понатамошната експлоатација, безбедноста при работа и заштита на животната средина.

Проектите за санација и реконструкција се состојат од пет основни дела и тоа:
- Анализа и утврдување на причините за настанатите оштетувања и состојбата на конструкцијата (објектот). 
- Определување на принципите на санација и соодветните методи за санација и репарација со цел враќање на 
функционалноста на објектот.
- Избор на производи и системи за санација/заштита  како и методолигијата за изведба.
- Дефинирање на методологијата на припрема на подлогата со цел правилна апликација на материјалите за 
санација и заштита на бетонот и арматурата.
- Дефинирање на систем за заштита при работа како и заштита на околината.

Анализа и утврдување на причините за настанатите оштетувања

Постојат повеќе методи за дијагностицирање на состојбата во која се наоѓа одредена конструкција кои се поделени 
во три групи и тоа: 

 Избор на метода за санација и репарација со цел враќање на функцијата на објектот

Според добиените резултати од испитувањата на причините и степенот на деградација на бетонот и арматурата, 
потребно е да се изберат принципи и постапки кои ќе се спроведат за успешна реализација на проектот за санација. 

- Недеструктивни методи кои се состојат од визуелна проценка на состојбата на бетонскта површина, согледување 
на појавта на пукнатини, појава на видлива арматура и нејзина состојба, мапирање на пукнатини и деградирани 
површини.
- Тестирање со хемиски раствори со цел да се утврди степенот и длабочината на процесите на карбонизација, 
содржината на хлориди и сл.
- Деструктивна метода со вадење на кернови, со цел истите лабораториски да се испитаат и утврдат јакосните 
карактеристики на бетонот, како и да се процени длабочината на деградационите процеси. 
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Припрема на подлогата за правилна санација на бетонот и арматурата

Стандардот ЕN 1504 врши поделба на методите за припрема на бетонот и арматурата
Припрема на бетонските површини
Бетонот треба да биде исчистен до здрава подлога, односно потребно е да се одстрани вкупниот волумен на 
деградиран бетон. Постапката предвидува повеќе методи како хидродемолирање, пескарење и сл. 
Обработка на арматурата
Околу изложната арматурата треба да се одстрани контаминираниот или лабилен бетон. Старата и 
новопоставената арматура е потребно е механички да се исчисти од корозија со пескарење. 

Избор на производи и систем за санација и заштита на бетонот кој ќе се примени како и правилно спроведување на 
методолигијата за изведба 

На самиот почеток на овој дел од процестот на санација се 
врши проценка на условите на терен, расположивите 
ресурси во делот од избор на производи, обучени 
изведувачи, алат и опрема.
Во однос на бетонските работи се врши проценка на 
дефектите и предвидените санациони работи како: подлога и 
атхезија, избор на малтери за рачно или машинско 
нанесување, прскан бетон, примена на готов бетон или 
малтер, заштита на свежо-нанесениот материјал, обработка 
на пукнатини, дилатации и спојници, анкерување, начини на 
инјектирање.
Во однос на арматурата се врши избор на корозивна заштита, 
припрема на старата и поставување на нова арматура. 

Контрола на квалитет и заштита при работа

Во текот на реализација на проектот потребно е да се врши редовна контрола на целиот процес. Проверка на 
подлогата, контрола на квалитетот на вградените производи, проверка на квалиетот на апликација, спроведување 
на мерките за заштита при работа и конечно доведување на објектот во состојба која ги исполнува целите зададени 
во проектот за санација и потребите на инвеститорот. 
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ХИДРОФОБ 21

ФАСИЛ-В

АДИНГПОКС 1П

АДИНГПОКС 1ПВ

АДИНГПОКС 1П ЕКО

АДИНГПОКС 1Б ЕКО

АДИНГПОКС 1 ЕКО

АДИНГПОКС 2 ЕКО

АДИНГСТАТИК

ХИДРОМАЛ ФЛЕКС

ХИДРОМАЛ ФЛЕКС 1

АДИНГФЛЕКС

АНТИКОРОЗИН С

АДИНГПОКС ТЕР

АНТИКОРОЗИН ББ

АНТИКОРОЗИН БР

АДИНГМАРКЕР

АДИНГМАРКЕР П

АДИНГКОЛОР РФ

Материјал за обезбедување на хидрофобна импрегнација на 
бетонски површини  

Силиконско средство без растворувачи, за водоодбојна импрегнација

Нисковискозен двокомпонентен епоксиден претпремаз без растворувачи.
Прајмер за епоксидни системи наменет за порозни подлоги.

Нисковискозен двокомпонентен епоксиден претпремаз 
за влажни бетонски подлоги

Нисковискозен двокомпонентен епоксиден претпремаз без растворувачи

Двокомпонентен епоксиден премаз без растворувачи 

Нисковискозна двокомпонентна епоксидна смола без растворувачи 
за изработка на малтер или за изведба на транспарентна завршна обработка

Саморазлевен епоксиден систем за подови без растворувачи

Статички проводлив трокомпонентен епоксиден под

Двокомпонентен нанос за изведба на еластична хидроизолација 
на цементно - полимерна основа.

Двокомпонентен нанос за изведба на еластична хидроизолација на цементна основа, 
приготвен од специјално селектиран цемент висококвалитетни полнила, адитиви и полимери

Високо еластична хидроизолација на акрилатна основа

Еднокомпонентна антикорозивна смеса на цементно-полимерна 
основа за заштита на бетонски и челични конструкции

Aнтикорозивен премаз на катранско епоксидна основа за заштита 
на бетонски и метални површини

Антикорозивен премаз во боја за заштита на бетонски површини, 
произведен на база на водена дисперзија 

Антикорозивен премаз во боја, за заштита на бетонски површини 
произведен врз база на синтетички смоли и растворувачи 

Висококвалитетен премаз произведен на акрилатна основа, 
за обработка и обележување на бетонски и асфалтни површини

Висококвалитетен премаз за обележување на бетонски и асфалтни 
подлоги, произведен врз база на синтетички смоли и растворувачи

Боја за завршна обработка на бетонски и асфалтни подлоги, 
изработена врз база на синтетички смоли и растворувач  

Транспарентен премаз за завршна обработка (лак), прајмер и додаток 
во системи изработени на метакрилатна основа 

3. АДИНГ ПРОИЗВОДИ ЗА САНАЦИИ - ВО СОГЛАСНОСТ СО СТАНДАРДОТ  EN 1504

EN 1504-2
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ЕКСМАЛ 1

АДИНГПОКС Н

ЕКСМАЛ 4

АДИНГПОКС 1ПВ

АДИНГПОКС 1Т

КОМПЛЕКСИНГ АМ

АДИНГПОКС Ш

АДИНГПОКС К

РЕПАРАТУР МАЛТЕР Ф1

РЕПАРАТУР МАЛТЕР Ф2

РЕПАРАТУР МАЛТЕР Ф4

РЕПАРАТУР ГЛЕТ

РЕПАРАТУР МАЛТЕР ФС 2

РЕПАРАТУР МАЛТЕР ФС 4

ХИДРОМАЛ

Готов саморазливен малтер кој го компензира собирањето
Наменет за залевање на пресеци со дебелина од 5 до 20mm (R4)

 Тиксотропно двокомпонентно епоксидно лепило за градежни матeријали

 Трокомпонентно, брзоврзувачко епоксидно лепило со одлична лепливост

Готов саморазливен малтер кој го компензира собирањето
Наменет за залевање на пресеци со дебелина над 20mm (R4)

Епоксидно лепило без растворувачи за врска помеѓу стар и нов бетон

Еднокомпонентна брзоврзувачка прашкаста смеса за залевање на анкери

Трокомпонентен епоксиден кит без растворувачи. 

Цементно-полимерен малтер за репарација на пресеци со дебелина 0,3-0,7 cm, 
со компензација на собирањето и армиран со ПП-влакна (R3)

Цементно-полимерен малтер за репарација на пресеци со дебелина 0,7-1,5cm, 
со компензација на собирањето и армиран со ПП-влакна (R3)

Цементно-полимерен малтер за репарација на пресеци со дебелина 
1,0-2,0cm, со компензација на собирањето, армиран со ПП-влакна (R4)

Смеса за израмнување на репарирани бетонски површини  
произведени  на  цементно  полимерна основа 

Цементно-полимерен брзоврзувачки малтер за репарација на пресеци со 
дебелина до 2,0 cm, армиран со ПП-влакна, за торкретирање

Цементно-полимерен брзоврзувачки малтер за репарација на пресеци со 
дебелина до 4,0 cm, армиран со ПП-влакна, за торкретирање

Готова смеса за изведба на крута хидроизолација на цементна основа, приготвена од 
специјално селектиран цемент, висококвалитетни полнила и прашкасти адитиви

Нисковискозен двокомпонентен епоксиден претпремаз 
за влажни бетонски подлоги

EN 1504-3

EN 1504-4
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ЕКСМАЛ 1

АДИНГПОКС И

PUR-O-CRACK

PUR-O-STOP

RUBERTITE

АДИНГПОКС И

КОМПЛЕКСИНГ АМ

Готов саморазливен малтер кој го компензира собирањето
Наменет за залевање на пресеци со дебелина од 5 до 20mm (R4)

Епоксидно лепило без растворувачи за врска помеѓу стар и нов бетон

Еластичен материјал на полиуретанска база наменет за заптивање на 
пукнатини во конструкциите и обезбедување на водонепропусност на истите

Еластичен материјал на полиуретанска база наменет за спречување на активни продори на 
вода низ пукнатини во конструкциите и обезбедување на водонепропусност на истите

Еластичен трикомпонентен акрилатен гел за инњектирање

Нисковискозна двокомпонентна епоксидна смеса без растворувачи 
за инјектирање и залевање. 

Еднокомпонентна брзоврзувачка прашкаста смеса за залевање на анкери

АНТИКОРОЗИН С

АНТИКОРОЗИН Е

Еднокомпонентна антикорозивна смеса на цементно-полимерна 
основа за заштита на бетонски и челични конструкции

Двокомпонентен антикорозивен премаз на епоксидна основа 
за заштита на челични површини

EN 1504-5

EN 1504-6

EN 1504-7
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АДИНГ - ИСКУСТВО И ГРИЖА ЗА ПАРТНЕРИТЕ

Како и кај сите комплексни дејности, кои бараат ангажман на повеќе специјализирани учесници од повеќе области – 
од непроценливо значење за успешно завршување на санационите работи е искуството и стручноста на луѓето кои 
ја вршат санацијата. Ретки се случаите на извршена санација во која поради спецификите на објектот кој се санира 
или посебните влијанија на кои иститот е изложен не се применети модифицирани методи или материјали 
адаптирани на начин да можат практично да се применат. За илустрација, во зависност од амбиенталните услови во 
кои еден материјал се применува, можно е да се извршат модификации за продолжување/скратување на 
отвореното време за работа. Исто така, материјали со исти/слични перформанси можат да се произведат по 
потреба со употреба на полнило со различна големина. Конечно, самите репарациони материјали најчесто се 
применуваат како систем (пр. антикорозивна заштита за арматурата – АНТИКОРОЗИН-С, прајмер за врска стар-нов 
бетон РЕПАРАТУР ПЕНЕТРАТ, малтер за репарации РЕПАРАТУР МАЛТЕР-Ф, завршен премаз заштита од 
карбонизација и дејство на мраз и соли АНТИКОРОЗИН-ББ). Секако, подобноста за користење на ваквите системи во 
одредена ситуација трба да се разгледува и докаже во целина – како систем.

Подршката од институција која го обединува стручното занење со можноста за лабораториско и in-situ изнаоѓање и 
тестирање на предложените решенија, е од непроценливо значење за успешно извршување на санациите. 
Компанијата АДИНГ АД Скопје го обединува стручното знаење акумулирано во 50-годишното искуство во областа 
на санациите на бетонски АБ-конструкции од високоградбата, хидротехнички објекти, индустриски објекти, 
мостови, тунели, фабрички оџаци и други специфични инженерски објекти. Mатеријалите од програма на АДИНГ се 
применуваат во повеќе земји на три континенти и се соодветно сертифицирани според Европските норми ЕН1504 
но и според локалните прописи во други подрачја каде сме присутни. На нашите партнери, АДИНГ им нуди стручна 
помош во сите фази на санацијата – вршење на увид и проценка на состојбата во која се наоѓа конструкцијата, 
изработка на проект за санација, избор на материјали и технологија на изведба и стручна помош при апликацијата. 
Дополнително, Секторот за испитување и развој на материјалите располага со комплетно опремена и 
сертифицирана лабораторија за испитување на репарационите материјали и системи. Можеби најважно од се, 
искусниот тим на инженери во АДИНГ им стојат на располагање за решавање на сите тековни проблеми при 
вршењето на санациите.

Во случаите на градење на нови објекти, АДИНГ нуди решенија за специфичните детали врзани со 
хидроизолацијата на објектот, технологијата на производство и вградување на бетон со високи перформанси, 
примената на материјали за антикорозивна заштита на бетонот и арматурата и др. Правилниот избор и примена на 
ваквите системи овозможува долготрајна експлоатација на објектите и во најекстремни средини.
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БИЗНИС ЦЕНТАР АДИНГ АД - Скопје
тел:    + 389 2 2031 424
факс: +389 2 2050 980
e-mail: info@bc-a.com.mk

ИНВЕСТ-А - Скопје
тел:    + 389 2 2034 840
факс: +389 2 2034 850
e-mail: investa@t-home.mk

БИРО ПРОЕКТ - Скопје
тел:    + 389 2  3243 790
факс: + 389 2  3243 796
e-mail: biroproekt@biroproekt.com.mk

Ниш
тел:    + 381 18 519 432 
факс: + 381 18 519 433
e-mail: ading_nis@ptt.rs

АТАРУС ДООЕЛ - Скопје
тел./факс: + 389 2 2460 958
e-mail: atarusata@yahoo.com

СЛАВБЕТОН - Москва
тел:: + 792 6 132 60 75
e-mail: slavbeton@mail.ru

ВЕГАМАРКЕТ ПЛУС - Москва
тел: + 791 0 4634 491
e-mail: wegamarket@yandex.ru

ЃУРИШИЌ И КУМ - Бар
тел./факс: + 382 30 341 559
e-mail: djurisic.kum@t-com.me

АДИНГ БЕЛГРАД - Белград
тел:    + 381 11 6158 014
факс: + 381 11 6279 338
email: ading_bgd@ptt.rs

АДИНГ БУГАРИЈА - Софија 
тел:    + 359 2 9555 388
e-mail: office_sofia@ading.eu

ВЕЛИС - Загреб
тел:    + 385 1 5617 447
факс: + 385 1 5604 016
e-mail: info@velis.com.hr

ТОО АЛФАР - Алма Ата
тел./факс: + 7727 234 9272
e-mail: alfar@nursat.kz

АДИНГ Х КФТ - Будимпешта
тел: + 362 9 364 621
e-mail: info@ading.hu

АДИНГ ХЕЛЛАС - Солун
тел:    + 30 2311 806 300
факс: + 30 2310 797 090

ИЗОЛИМИ - Приштина
тел:    + 381 38 563 280
факс: + 381 38 563 290
e-mail: izolimi_s@yahoo.com

АДИНГ ПЕРСИЈА - Техеран
тел:    + 98 21 7750 6461
e-mail: info@adingpars.ir

Членки на групацијата АДИНГ 
во Македонија

Членки на групацијата 
АДИНГ во странство Дистрибутери на АДИНГ во странство

Индустриски 
и спортски подови

Градежни китови

Хидроизолации

Заштитни премази

Противпожарни материјали

Градежни лепила

Смеси за израмнување
Декоративни 
премази и малтери
Градежни производи

Адитиви за бетони и цемент

Смеси за залевање

Репарација на бетони

ПРОИЗВОДНА ПРОГРАМА

АДИНГ СИСТЕМИ И ТЕХНОЛОГИИ ЗА САНАЦИЈА, РЕПАРАЦИЈА И ЗАШТИТА НА АРМИРАНОБЕТОНСКИТЕ 
КОНСТРУКЦИИ,  ВО СОГЛАСНОСТ СО ЕВРОПСКИ СТАНДАРД ЕN 1504

АДИНГ АД, Скопје, Новоселски пат (ул. 1409) бр. 11, 1060 Скопје, Р.Македонија 
Тел.: + 389 / 02 2034 840; Факс: + 389 / 02 2034 850; е-пошта: ading@ading.com.mk; www.ading.com.mk
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EUROPEAN STANDARD EN 1504 Products and systems for the protection and repair 
of concrete structures – Definitions, requirements, quality control and evaluation of conformity
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