
 În fază de proiectare 
 Pe parcursul lucrărilor 
 Post-execuţie 
 Mentenanţă 

 

 Utilaje hidrosablare 500 – 1000 – 3000 bari 
 Utilaje torcretare mortare de reparaţii 
 Pompe transport mortare speciale 
 Utilaje torcret mase de şpaclu  
 Pompe airless pentru vopsitorii 
 Pompe injecţie mortare fine și rășini 
 Utilaje ridicare la cotă capace de canale 

 Subturnări, ancorări şi injecţii 
 Reparaţii structuri de beton 
 Protecţia suprafeţelor din beton 
 Impermeabilizare osmotică 
 Etanșare împotriva apei  
 Consolidări cu fibre de carbon 
 Pardoseli epoxidice, poliuretanice, acrilice  
 Pardoseli antistatice şi antiscântei 

www.solaron.ro

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Echipa tehnică a Solaron Construct a participat în ultimii 28 ani la numeroase lucrări 
industriale cu soluţii tehnice complete, cu materiale speciale, cu utilaje performante şi 
asistenţă tehnică de specialitate, sau ca subantreprenor de specialitate (industria 
siderurgică, industria cimentului, industria celulozei și hârtiei, industria energetică, industria 
metalelor feroase și neferoase, lucrări la poduri și pasaje rutiere, poduri de cale ferată, 
șantiere navale, instituții culturale etc.). 

Asistența tehnică de specialitate pe care o asigurăm partenerilor noștri ce achiziționează 
sisteme de materiale, optimizează lucrările și implicit investiția. 

Vă stăm la dispoziţie pentru informaţii detaliate, pentru consultanţă tehnică la faţa locului şi 
pentru proceduri tehnice pe site-ul www.solaron.ro sau e-mail: tehnic@solaron.ro. 



 

 

 

 

 

MMAATTEERRIIAALLEE  SSPPEECCIIAALLIIZZAATTEE  

Mortare speciale 

mortare de subturnare, ancorare şi injecţie 
mortare pentru monolitizarea elementelor prefabricate 

mortare de reparaţii şi mase de şpaclu cu rezistenţe mari la atacuri sulfatice 
sisteme de protecţie a betonului 

mortare avizate pentru instalaţii de apă potabilă 
mortare aplicabile prin torcretare 

mortare pentru pozarea şi rostuirea pavajelor 
mortare pentru ridicarea la cota a capacelor carosabile 

mortare pe bază de bitum pentru reparaţii asfaltice la rece  
pardoseli industriale pentru trafic greu 

Materiale pentru impermeabilizare, etanșare și consolidare 

impermeabilizare osmotica a structurilor din beton, agrementată pentru apă potabilă 
rășini acrilice și poliuretanice de injecție pentru etanșare 

rășini epoxidice de injecție pentru consolidarea structurilor din beton 
sisteme de fibre de carbon pentru consolidare structurală 

compuși pe bază de rășini poliuretanice de injecție pentru stabilizarea solurilor 

Răşini sintetice  

pardoseli antistatice şi antiscântei  
pardoseli industriale cu rezistenţe mecanice şi chimice mari 

straturi de uzură estetice şi personalizate  
protecţii acrilice, epoxidice şi poliuretanice pentru structuri de beton 

vopsele epoxidice şi poliuretanice pentru rezervoare metalice şi conducte 
protecţii anticorozive pentru beton şi metal 
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