
тунелоградба



Производство на хемиски 
материјали наменети за градежништво 

дејност :

 Бугарија
 србија
 хрватска
 казакстан
 русија
 Црна гора
 косово
 Бих
 албанија
 либија



сопствен институт за контрола и развој на материјали и 
акредитирана лабораторија за контрола на бетон и сектор 
за техничка примена и пласман на производите

 Производна Програма



Примарна Подграда

секундарна Подграда

хидроизолаЦија

завршна оБраБотка

натм - нова австриска метода на тунелоградБа

1

3

2

4



Производи 
за инјектирање на тунелските анкери:

Примарна Подграда 
- Поставување на анкери и арматура

 комПлексинг ам
 инјектинг к2 



Примарна Подграда – Прскан Бетон

забрзувачи на врзувањето

алкални:
 ингунит П
 ингунит т

суперпластификатори

 суПерФлуид 21,
 суПерФлуид 21м еко,
 суПерФлуид 21мс еко,
 суПерФлуид 21м1м еко,
 суПерФлуид 21ам

Безалкални:
 ингунит т еко
 ингунит тс еко

Производи - адитиви за Бетон:



тунелска хидроизолаЦија 
– ПвЦ Фолија и геотекстил

Производи:

 оПлатин в 
добар надворешен 
изглед на бетонот 
и значајно помал 
процент видливи 
пори на бетонската 
површина

секундарна Подграда – Поставување оПлата



Производи:

 суПерФлуид 21  суПерФлуид 21м еко  суПерФлуид 21мс еко
 суПерФлуид 21м1м еко  суПерФлуид 21ам

секундарна Подграда – вградување 
на Бетон со високи ПерФорманси 



Четка или ваљак Air less  прскање

Производ:
 антикорозин ББ 

– акрилатен премаз

Производ:
 антикорозин Бр 

– метакрилатен премаз

завршна заштита на Бетонот 
од аграсивни материи и карБонизаЦија

Премази за зголемена 
долготрајност на армирано 
бетонските површини и 
заштита од карбонизација и 
дејство на мраз и соли. 

три основни методи за Површинска заштита на Батонските конструкЦии (EN 1502-2)

инпрегнација хидрофобна инпрегнациа облога (премаз)

декосил

декосил в
 
адингпокс Пв

Фасил в
  

антикорозин ББ
антикорозин рБ
адингпокс 1Б
адингпокс аква
адингпокс аква 1Б



системи:
Повеќе слојни системи за зголемена 
хемиска и механичка отпорност и 
долготрајност на премазите

систем 1
 адингПокс аква 

- епоксиден глет на водена основа
 антикорозин ББ

- акрилатен премаз

систем 2
 Фасил в – хидрофобна 

импрегнација (подлога)
 адингПокс аква 1Б 

- епоксиден премаз на водена основа

Производи:

 адингПокс 1Б – епоксиден боен премаз
 адингПокс аква - епоксиден глет на водена основа
 адингПокс аква 1Б – епоксиден премаз на водена основа

Премази за зголемена заштита од хемиски агресии и подобрување на 
механичката отпорност на површината и можност за лесно одржување и 
механичко чистење



санаЦија на тунелска конструкЦија 

спречување на активни продори на вода 
и консолидација на терен
со материјали за инјектирање
полиуретанска основа

  PUR-O-CRACK
  PUR-O-STOP 

Фази на санаЦија:

1

2 3
репарација 
на армирано 
бетонска 
конструкција 
со полимер 
цементни 
материјали 
за санација

  реПаратур малтер Ф

завршна 
корозивна 
заштита на 
санираната 
конструкција

 антикорозин ББ



реФерентни оБјекти

Тунел Пресека, Македонија  Тунел Брѓани, Србија

 Тунел Демир Капија,  Македонија

 Тунел Врмац, Црна Гора  Тунел Негош, Црна Гора

 Тунел Предејане, Србија

 Св.Рок, ХрватскаADING – SISTEM ZA OBRADU PEŠAČKIH STAZA
Objekti Koridor 10 Niš-Dimitrovgrad



ОБЈЕКТ ЛОКАЦИЈА ПРОИЗВОДИ

Тунел „Брѓани” Србија

СУПРПЛАСТИФИКАТОРИ
суПерФлуид 21м1м 

еко

ЗАБРЗУВАЧИ
ингунит т еко

ЗАшТИТА ЗА БеТОн нА
АКРИЛАТнА ОСнОВА  
антикорозин ББ

ЗАшТИТА ЗА БеТОн нА 
еПОКСИДнА ОСнОВА

адингПокс 1Б

ЗАшТИТА ЗА БеТОн нА 
еПОКСИ-цеменТнА 

ОСнОВА 
адингПокс аква

Тунел „Голубац” Србија

Тунел „Банарево” Србија

Тунел „Сарган” Србија

Тунел „Манајле” Србија

Тунел „Предејане” Србија

Обиколница Пирот Србија

Тунел „Пресека” Македонија

Тунел „Демир Капија” Македонија

Тунел „Колашин” Црна Гора

Тунел „Рожаје” Црна Гора

Тунел „Његуши” Црна Гора

Тунел „Будош“ Црна Гора

Тунел „Врмац“ Црна Гора

Хидро-технички тунел  „Козјак “ Македонија

Тунел Стамболчиќ Босна и Херцеговина

Тунел Чемерно Босна и Херцеговина

Тунел Зеница Босна и Херцеговина

Тунел Печина Ријаека 1230 m Хрватска

Тунел Св. Рок Хрватска

Тунел Змијаревич плоча - Шибеник Хрватска

Тунел Умац 820 m Хрватска

Тунел Мала Капела 5592 m Хрватска

Тунел „Туховик” Хрватска

Метро „Алма Ата” Казакстан

Тунел 1 и 2 Поградец

Хидротехнички тунели „Саса” Македонија

АДИНГ АД Скопје, Новосески Пат (ул. 1409) бр. 11, 1060 Скопје, Р. Македонија; 
Tel.: +389 / 02 2034 840; faks: +389 / 02 2034 850; 

е-маил: ading@ading.com.mk; www.ading.com.mk


