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AZICHEM S.R.L. este o companie cu înaltă specializare,
certificată conform standardului ISO 9001-2015, implicată în
mod constant în cercetarea și dezvoltarea de tehnologii și
produse inovatoare în domeniul construcţiilor specializate și
al construcţiilor ecologice.
Societatea Azichem produce și comercializează propriile
produse, începând din anul 1987.
Pasiunea deosebită pentru muncă şi pentru relaţiile
interumane, inovaţia constantă, profesionalismul deosebit şi
atenţia acordată detaliilor fac ca societatea noastră să fie în
prezent un nume important în domeniul produselor pentru
construcţiile specializate. Întotdeauna, de-a lungul anilor,
societatea Azichem şi-a desfăşurat şi consolidat activităţile pe
baza unor relaţii solide şi de durată cu clienţii şi cu furnizorii,
punând accentul nu pe simpla vânzare a produselor, ci pe
soluționarea problemelor şi pe serviciile pre- şi post-vânzare
de excepţie.
În prezent, lista de produse Azichem cuprinde peste 200
articole, ce includ produse destinate şi comercializate exclusiv
în Italia, ce vin în întâmpinarea nenumăratelor cerințe în
materie de restaurare de clădiri, reabilitare istorică şi a
monumentelor, impermeabilizare a unor clădiri noi sau
existente, stopare a infiltraţiilor, dezumidificare, îmbunătăţire a
condiţiilor de locuit, renovare a clădirilor civile, fibre aditive şi
adaosuri pentru beton, mortare pentru ancorări industriale,
precum şi multe altele!
Pentru toate aceste motive, în prezent societatea Azichem se
numără printre cei mai importanţi producători italieni de
materiale speciale şi de tehnologii inovatoare pentru
Construcţii şi Construcţii Ecologice.

PRODUSE INOVATOARE
ÎN DOMENIUL
CONSTRUCȚIILOR
SPECIALIZATE ȘI AL
CONSTRUCȚIILOR
ECOLOGICE

MATERIILE PRIME

Selectare specializată a resurselor, dozare
automată începând de la silozuri până la
centrul de malaxare. În deplină conformitate
cu sistemul de management al calității,
operațiunea de selectare a materiilor prime,
pentru ambalarea produselor Azichem,
constă din mai multe faze, extrem de stricte.

CENTRUL DE PRODUCȚIE
Atenție și grijă acordate mediului de producție: eficiență, igienă și
curățenie. Automatizare, precizie și adaptabilitate, acestea sunt
imboldurile ce caracterizează centrul de producție Azichem, proiectat
pentru a veni în întâmpinarea diferitelor cerințe ale clienților care își
desfășoară activitatea pe șantierele de construcții și care, așadar, se pot
confrunta cu nevoi de materiale extrem de urgente, atât pentru cantități
mari de produse, cât și pentru cantități reduse.

CONTROLUL CALITĂȚII

Perfecționare, cercetare continuă și inovație.
Azichem controlează calitatea produselor proprii, atât prin
intermediul laboratorului intern, cât și printr-o colaborare
armonioasă și constantă cu laboratoare externe de înaltă
specializare. Sistemul de management al calității, conceput
conform standardului ISO 9001:2015, este controlat și certificat
de către INTERTEK, organism de certificare de renume mondial.

LOGISTICA
Programare, coordonare și gestionare atentă a expedițiilor.
Calificare și profesionalism al operatorilor, stocuri
riguros dimensionate și planificate, gestionare atentă și
personalizată a comenzilor, livrări punctuale și rapide, acestea
sunt criteriile stabilite și menținute în mod constant de către
Azichem, în cadrul acestei activități strategice, o adevărată și
autentică ”Inginerie logistică a producției”.

FORMARE CONTINUĂ

Garantarea utilizării corecte și cât mai eficiente a produselor.
Cursurile de ”formare și actualizare profesională”, organizate cu
regularitate de către departamentele tehnice și comerciale din
cadrul Azichem, reprezintă în același timp o necesitate și o
oportunitate de aprofundare a cunoștințelor, destinată
operatorilor noștri interni și externi.

ALĂTURI DE CLIENȚI
În birou, pe șantier, în tunel, oriunde.
Personalul specializat din cadrul Azichem, în
totalitate dedicat nevoilor clientului, poate fi consultat
rapid și eficient. Portalul www.azichem.com
reprezintă un instrument dinamic, pus la dispoziția
clienților, actualizat în permanență, cu ajutorul
documentelor din arhiva tehnică.

Producția Azichem cuprinde 6 linii
funcționale, destinate celor mai variate
cerințe sub aspectul construcțiilor și al
reabilitării clădirilor, în domeniul
construcțiilor specializate.

PRODUSE PENTRU IMPERMEABILIZAREA
ȘI ETANȘAREA CLĂDIRILOR.

Mortare, lapte de ciment și compuși osmotici pe
bază de ciment, pentru impermeabilizarea
structurilor hidraulice și a clădirilor. Pardoseli
flexibile pe bază de bentonită, cu efect de
impermeabilizare, bandă de impermeabilizare
waterstop și bentonită sodică granulară.
SYNTECH H.A.G.: Rășini poliuretanice pentru
injectare, cu efect de expandare, pentru stoparea
imediată a infiltrațiilor.
SYNTECH POLIUREA: Poliuree pură pulverizată
la cald, pentru căptușire și impermeabilizare,
deosebit de eficiente.
PROTECH BALCONY: Rășină impermeabilizantă
transparentă, care nu creează peliculă, pentru
impermeabilizarea teraselor și balcoanelor, fără
demolarea celor existente.
Benzi de impermeabilizare waterstop, expandabile
în contact cu apa și din PVC, benzi și garnituri cu
etanșare la apă.

PRODUSE PENTRU CONSTRUCȚII DE CLĂDIRI
INDUSTRIALE, DE INFRASTRUCTURI ȘI
CONSTRUCȚII DE MARI DIMENSIUNI.

Reparație/renovare a clădirilor din beton degradat, cu mortare pe bază de ciment
structurale tixotropice, armate cu fibre. Îngroșare și consolidare a clădirilor din
beton, cu mortare de turnat structurale pe bază de ciment. Mortare împotriva
contracției, pe bază de ciment și/sau epoxidice, cu efect de expandare, de turnat,
autonivelante, pentru ancorarea și fixarea de precizie a utilajelor și a structurilor
în general. Fibre sintetice și din oțel pentru beton torcretat și pentru ranforsarea
structurală și cu scop de prevenire a fisurilor, pentru conglomerate pe bază de
ciment. Aditivi pentru beton, produse acceleratoare pentru beton torcretat, acizi
lactici polimerici multifuncționali, agenți de decofrare.

PRODUSE PENTRU CONSTRUCȚIILE NOI,
PENTRU RESTAURAREA ȘI ÎNTREȚINEREA
CLĂDIRILOR DE LOCUIT.

Produse pentru construcțiile noi și pentru restaurarea și întreținerea clădirilor de locuit.
Produse pentru protejarea, reabilitarea împotriva formării mucegaiului, zugrăvirea și
izolarea pereților. Cleiuri și chituri pentru faianță și plăci ceramice, pietre naturale și
reconstruite, masticuri, adezivi pentru parchet, adezivi și agenți de nivelare pentru
panouri modulare.

PRODUSE PENTRU RESTAURARE,
CONSOLIDARE, DEZUMIDIFICARE
ȘI IZOLAȚIE TERMICĂ.

Produse pentru restaurarea, consolidarea, dezumidificarea și izolația termică a
clădirilor. Materiale compozite (FRP și FRCM) pentru ranforsarea și restabilirea
structurală a construcțiilor din beton armat și zidărie. Rășini impermeabile, hidrofuge,
pentru realizarea de bariere chimice împotriva creșterii umidității prin ascensiune
capilară. Tencuieli macroporoase, dezumidificatoare, pe bază de var hidraulic natural,
pentru reabilitarea zidurilor afectate de umezeală.

PRODUSE PENTRU CONSTRUCȚIA,
RESTAURAREA ȘI REGENERAREA
PARDOSELILOR ȘI A PLĂCILOR DIN BETON.

Fibre structurale sintetice și din oțel, pentru pardoseli industriale și pentru plăci din
beton. Pulberi de ciment cu efect de întărire, de înaltă eficiență, cu agregate pe bază de
bazalt. Tratamente consolidante și hidrofuge, anti-șoc, anti-pată și anti-degradare, cu
acțiune prin impregnare, pentru pardoseli din beton. Produse sigilante, rășini și produse
accesorii pentru repararea și finisarea îmbinărilor din pardoselile din beton. Produse
pentru realizarea de pardoseli arhitecturale din beton, cu efect de ”piatră spălată”.

PRODUSE NATURALE PENTRU INDUSTRIA
CONSTRUCȚIILOR ECOLOGICE, PENTRU
REABILITAREA ECOLOGICĂ ȘI PENTRU
REDUCEREA CONSUMULUI DE ENERGIE.
Fără a renunța câtuși de puțin, din 1994 încoace, la misiunea inițială, ce
constă în a îmbina strictele obiective estetice și funcționale din domeniul
construcțiilor, cu respectarea regulilor fundamentale privind construcțiile
ecologice, în scopul protejării mediului înconjurător, SANAGEB cuprinde o
vastă gamă de produse naturale concepute pentru a consolida, tencui,
dezumidifica, izola, nivela, pentru a realiza pardoseli, pentru a lipi, a reabilita,
a zugrăvi atât clădirile civile, cât și clădirile istorice și monumentele.
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