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DOMENIILE  ÎN 
CARE PROBLEMELE 

ÎȘI GĂSESC 
REZOLVAREA:

RESTAURARE STRUCTURALĂ, REABILITARE ȘI 
IZOLAȚIE TERMICĂ, IMPERMEABILIZAREA ȘI 

ÎNTREȚINEREA CLĂDIRILOR CIVILE, INDUSTRIALE, 
DE EPOCĂ ȘI A MONUMENTELOR

 Azichem are 6 linii funcționale de productie, care 
dau nastere unui numar de peste 200 de articole. 

Acestea, răspund  multor cerințe in materie de: 
Restaurarea structurală a clădirilor civile, industriale 
și a infrastructurilor - Restaurarea clădirilor istorice și 
a monumentelor - Impermeabilizarea structurilor noi 

sau a celor existente - Stoparea imediată a 
infiltrațiilor de apă - Dezumidificarea și izolația 

termică - Armarea pardoselilor cu fibre din oțel și 
fibre sintetice - Imbunatatirea proprietatilor 

betonului cu aditivi și adaosuri pentru beton -
Ancorari industriale cu mortare tehnice pentru 

ancorari - Alte tipuri de lucrari speciale

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.

Aflați mai multe, accesând site-ul: 
www.azichem.com

www.azichem.com

Azichem srl, are o înaltă specializare, 
certificată conform standardului internațional 
UNI EN ISO 9001:2015, care implica în mod 

constant cercetarea şi dezvoltarea de 
tehnologii şi produse inovatoare în domeniul 

construcţiilor speciale şi al construcţiilor 
ecologice. Societatea Azichem, produce și 

comercializează propriile produse, 
începând din anul 1987.

De-a lungul anilor, firma Azichem si-a 
desfăşurat şi specializat activităţile pe baza 

unor relaţii solide şi de durată, atat cu clienţii 
cat şi cu furnizorii. A pus accentul pe servicii 

pre şi post-vânzare de excepţie, nu pe 
o simpla vânzare de produse. 
Astfel, Azichem ofera solutii la 

multitudinea de probleme.

Produse pentru impermeabilizarea 
și etanșarea clădirilor

Produse pentru locuințele noi și pentru 
restaurarea și întreținerea clădirilor de locuit.

Produse principale, complementare și accesorii 
pentru construcția, restaurarea și/sau regenerarea 
pardoselilor și a plăcilor din ciment.

Produse pentru construcții de clădiri industriale, 
de infrastructuri și construcții de mari dimensiuni

Produse pentru restaurarea, consolidarea 
structurilor, consolidarea anti-seismică a 
structurilor existente și soluții de dezumidificare

Produse naturale pentru industria construcțiilor 
ecologice și green building, pentru reabilitarea 
ecologică, izolația termică și pentru reducerea 
consumului de energie
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1) Restaurarea structurală și anveloparea pereților și zidurilor prin procesul 
 de torcretare a mortarelor structurale armate cu fibre.
2)  Soluții de consolidare hidrofugă pentru zidării.
3)  Produse pentru realizarea de bariere chimice împotriva creșterii 
 umidității prin ascensiune capilară.
4)  Soluții de lapte de ciment pentru injectare, cu efect de expandare, 
 pentru întărirea zidăriei.
5)  Soluții de consolidare naturala pentru tencuieli sub formă de pulbere.
6)  Compuși elasto-plastici pe bază de ciment cu efect de impermeabilizare 
 pentru terase și balcoane.
7)  Tencuieli transpirante, armate cu fibre de înaltă performanță.
8)  Tratamente de consolidare a pardoselilor din beton si solutii 
 împotriva depunerii prafului.
9)  Tencuieli naturale, cu efect de dezumidificare, macroporoase, armate cu fibre.

10) Mortare pigmentate pentru stilizarea zidăriei la vedere.

11) Produse pentru restaurarea betonului degradat.

12) Compuși osmotici cu efect de impermeabilizare.

13) Impermeabilizări de mare elasticitate pe bază de poliuree pură 
 pulverizată la cald.

14) Zugrăviri, tencuiri și anvelopări transpirante și hidrofuge.

15) Impermeabilizant transparent pentru terase și balcoane, care nu creează peliculă.

16)  Tencuială termică naturală, transpirantă, cu efect de dezumidificare, 
 pentru realizarea unor anvelope izolante.

17)  Bandă de impermeabilizare waterstop, expandabilă în contact cu apa, 
 pe bază de bentonită sodică.

18)  Tencuieli termice, cu efect de dezumidificare, naturale, specifice pentru interioare.

19)  Pardoseli cu efect de impermeabilizare, pe bază de bentonită sodică.

20)  Rășini de injectare cu reacție la apă, pentru stoparea imediată a infiltrațiilor.

21) Produse ecologice pentru curățarea și îndepărtarea definitivă a mucegaiurilor,  
 mușchilor, lichenilor etc.

22)  Mortare de turnat pe bază de ciment, cu efect de expandare, pentru ancorări 
 de precizie și pentru îngroșări.

23)  Ranforsări și consolidări structurale cu fibre de carbon.

24)  Adezivi, cleiuri și chituri pentru faianță și plăci ceramice.

25)  Paste de ciment și produse complementare pentru construcția sau reparația  
 pardoselilor și a plăcilor din ciment.

26)  Lacuri pentru piscine și pentru suporturi care sunt în contact permanent cu apa.

ACASĂ 
LA AZICHEM
IDENTIFICATI 
OPERATIUNEA 
CARE CORESPUNDE 
PROBLEMEI CU CARE 
VĂ CONFRUNTAȚI.

VĂ VOM INDICA PRODUSUL 
SAU SOLUȚIA CEA MAI 
POTRIVITĂ PENTRU 
REZOLVAREA ACESTEIA.

www.azichem.com
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