PROGRAM SEMINARIUM

1. Hydroizolacje w starym i nowym
budownictwie
2. Iniekcje przeciw wilgoci podciąganej
kapilarnie
3. Tynki renowacyjne w tym systemy
renowacji antypleśniowej
4. Termoizolacje wewnętrzne aktywne
kapilarnie
5. Powłoki ochronne na betonie w
budownictwie wodnym i
kanalizacyjnym
6. Dyskusja i pytania tematycznie
związane z tematyką szkolenia
Przerwa - zimny bufet, kawa, herbata
Seminarium prowadzić będzie - Pan mgr inż.
Jarosław Gasewicz
Hydroizolacje

- Dział Ochrony Budowli -

TERMIN I MIEJSCE SEMINARIUM
Seminarium odbędzie się 29 marca (czwartek) 2012 r.
w sali konferencyjnej PZITB Oddział w Rzeszowie,
ul. PCK 2 (3 piętro), początek o godz. 1000.
WARUNKI UCZESTNICTWA
Dla właściwej organizacji seminarium, prosimy o
wypełnienie i odesłanie karty zgłoszenia do dnia
20 marca br. na adres:
Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa
Oddział w Rzeszowie ul. PCK 2, 35-060 Rzeszów
tel.: (17) 8624135, fax: (17) 8521389
e-mail: rzeszow.pzitb@gmail.com
rzeszow.pzitb@neostrada.pl

OGÓLNE INFORMACJE TECHNICZNE
Firma Remmers od ponad 60 lat promuje jedyną w swoim
rodzaju kompleksową ofertę produktów i technologii do
skutecznej realizacji wszelkich zadań w zakresie nowego
budownictwa oraz remontów, renowacji i modernizacji.
Kluczowe systemy produktów firmy Remmers posiadają
Aprobaty i Atesty Instytutu Techniki Budowlanej i Instytutu
Badawczego Dróg i Mostów, z uwzględnieniem wymogów
unijnych.
Do systemów tych zalicza się m.in.:
uszczelnianie i renowację budowli
ochronę i renowację elewacji
ochronę i naprawy betonu
posadzki żywiczne
masy uszczelniające, taśmy dylatacyjne, pianki
montażowe
domieszki do betonu i zapraw
systemy tynków mineralnych
systemy powłok barwnych i tynków o spoiwie żywicznym
farby, szpachlówki i tynki do stosowania wewnątrz.
Dużym zainteresowaniem cieszą się nowoczesne systemy
bezszwowych posadzek żywicznych, dostępne w wielu wariantach
dostosowanych do obciążeń fizycznych i chemicznych, w ogromnej
palecie wariantów kolorystycznych i fakturowych.
Firma Remmers jest uznanym producentem materiałów do
konserwacji i ochrony budowli zabytkowych. Wśród nich wielkie
uznanie zdobyła nowa generacja preparatów do wzmacniania
kamienia, szeroka gama tynków, szpachlówek i farb silikonowych
i wapiennych. Produkty do renowacji, znane pod ogólna nazwą
Funcosil, pozwalają wykonawcy znaleźć odpowiedni materiał do
konkretnego przykładu.
Firma Remmers oferuje ponadto szeroki asortyment systemów
do izolacji pionowej i poziomej w obiektach budowlanych.
Wprowadzona na rynek zaprawa wapienna wytwarzana
metodą tradycyjną oraz grupa materiałów oparta na spoiwie z
wapna
dyspergowanego
umożliwia
konserwatorom,
rzemieślnikom i malarzom uzyskanie efektów technologicznych
i praktycznych, które daje tylko technika wapienna.
Firma Remmers oferuje bezpłatne doradztwo techniczne. Na
terenie woj. Podkarpackiego, wykonawcom, projektantom i
inwestorom doradza przedstawiciel firmy – specjalista chemii
budowlanej, zawsze dostępny pod adresem lub telefonem:
e-mail:sudol@remmers.pl
tel. kom.: 507 14 77 06

KARTA ZGŁOSZENIA
Seminarium szkoleniowo-promocyjne
FIRMY REMMERS
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1.

Imię i nazwisko: ................................................................

................................................................................................
2.

Adres zamieszkania: .........................................................

.................................................................................................
.................................................................................................
3.

Nazwa i adres zakładu pracy: ............................................

.................................................................................................
.................................................................................................
tel.: .........................................

fax: ....................................

e-mail: ................................................................................

1. Biorący udział w seminarium otrzymają:
- materiały szkoleniowe
- świadectwa uczestnictwa.
2. Udział w seminarium jest bezpłatny.

Podpis uczestnika lub
kierownika instytucji zgłaszającej .............................................

Organizatorzy seminarium:
Polski Związek Inżynierów
i Techników Budownictwa
Oddział w Rzeszowie
 ul. PCK 2, 35-060 Rzeszów
tel.: (17) 862 41 35
fax: (17) 852 13 89
e-mail: rzeszow.pzitb@gmail.com

Polski Związek Inżynierów
i Techników Budownictwa
Oddział w Rzeszowie

rzeszow.pzitb@neostrada.pl

Seminarium szkoleniowo-promocyjne
z cyklu

REMMERS Polska Sp. z o.o.
 ul. Sowia 8
62-080 Tarnowo Podgórne
tel.: (61) 8168100
fax: (61) 8168134
e-mail: budowle@remmers.pl

NOWE TECHNOLOGIE BUDOWLANE

www.remmers.pl

REMMERS Polska Sp. z o.o.
Leszek Sudoł Przedstawiciel – specjalista
chemii budowlanej – obsługa i doradztwo
– woj. podkarpackie
 ul. Okulickiego 18
35-206 Rzeszów
tel./fax. (17) 863 79 03
kom. 507147706
e-mail: sudol@remmers.pl
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