
High-quality and reliable repair of concrete floor in livestock complexes with Con-Korite X'tra

Ви	 хочете,	 щоб	 підлога	 у	 вашо-
му	 корівнику	 була	 ідеальною?	 Ви	
плануєте	ремонт	у	свинарнику,	але	
не	знаєте,	як	зробити	його	якісно	й	
економно?	Сотні	проблем	із	бетон-
ною	 підлогою	 –	 одне	 рішення	 –	
Con-Korite	X’tra!

Із	 приходом	 весни	 багато	 гос-
подарів	 замислюються	 над	 пере-
обладнанням	 тваринницьких	
приміщень.	 Однією	 з	 найбільш	
болючих	 тем	 є	 оновлення	 підло-
ги	 в	 корівниках	 та	 свинарниках.	
Адже	 погана	 підлога	 на	 фермах	
(вибоїни,	 збиті	 краї	 тощо)	 –	 це	
зламані	або	підвернуті	ноги	у	по-
росят	та	травмовані	ратиці	у	корів.	
Це	додаткові	хвороби	і	вибраковка	

тварин,	 а	 як	 наслідок	 –	 додаткові	
збитки.

В	 умовах	 економічної	 кризи	 на-
багато	 економніше	 відремонтувати	
стару	 підлогу,	 ніж	 її	 замінити.	 По-
рахуйте	самі	величину	витрат	на	за-
міну	підлоги:

	 по-перше,	вартість	нової	підлоги;
	по-друге,	 це	 час	 та	 витрати	 на	
зняття	старої	підлоги	і	встанов-
лення	нової;

	по-третє,	 це	 утилізація	 старої	
підлоги.
При	цьому	приміщення	довгий	

період	буде	без	тварин…	А	це	та-
кож	додаткові	збитки.

Ми	допоможемо	вам	зробити	ре-
монт	дешево,	якісно	та	швидко!

Ми	пропонуємо	вам	новинку	на	
ринку	будівельних	сумішей	Украї-
ни,	яка	є	дуже	популярною	в	США	
і	в	Європі.

Con-Korite	X’tra	–	це	будівельна	
суміш,	спеціально	розроблена	для	
ремонту	 різних	 бетонних	 повер-
хонь	у	свинарниках	та	корівниках.	

Дана	суміш	має	високу	щільність,	
зносостійкість	 та	 ідеально	 підхо-
дить	для	ремонту	у	тваринницьких	
приміщеннях.

Особливий	 склад	 цементу	 до-
зволяє	 Con-Korite	 X’tra	 швидко	
тверднути	 без	 усадки,	 що	 забез-
печує	значно	вищу	стійкість,	ніж	у	
звичайних	цементних	будівельних	
сумішей.

Con-Korite X’tra –  
засіб від головного болю!
Якісний і надійний ремонт бетонної 
підлоги в тваринницьких комплексах
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Початково	 дана	 суміш	 розро-
блялась	 саме	 для	 корівників	 (мо-
лочні	 або	 відгодівельні	 ферми).	
І	 за	 відгуками	 наших	 клієнтів,	 у	
робочих	 умовах	 зарекомендувала	
себе	«на	відмінно»!	

До	 того	 ж,	 як	 свідчить	 практика,	
Con-Korite	 X’tra	 ідеально	 підходить	
для	щілинних	підлог	і	в	свинарських	
приміщеннях.	За	словами	фахівців,	
ця	суміш,	як	«пломба	для	зуба».

Con-Korite	X’tra	досягає	міцнос-
ті	210	кг/см2	лише	за	одну	годину;	
за	 28	 днів	 міцність	 становить	 уже	

700	кг/см2.	Ця	унікальна	формула	
має	 винятковий	 опір	 стиранню,	
солям	 і	 сульфатам,	 що	 робить	 су-
міш	 довговічним	 і	 найбільш	 еко-
номічним	 варіантом	 для	 ремонту	
дуже	зношеного	бетону	саме	в	тва-
ринницьких	приміщеннях	з	агре-
сивним	середовищем.

Суміш	 Con-Korite	 X’tra	 дозво-
ляє	 відносно	 недорого,	 якісно,	 а	
головне	 швидко	 виконати	 ремонт	
бетонних	 поверхонь,	 має	 гарні	
експлуатаційні	 характеристики	 в	
агресивному	середовищі	в	тварин-

ницьких	комплексах.	Тобто	тварин	
можна	на	кілька	годин	чи	день	ви-
вести	з	приміщення,	швидко	вико-
нати	ремонт	і…	їх	можна	запускати	
у	вже	відремонтовану	будівлю!

Основні	 напрямки	 застосуван-
ня	Con-Korite	X’tra:

	бетонна	щілинна	і	суцільна	під-
лога,

	кормові	жолоби,	
	стіни,
	стійла,
	платформи	для	годівлі,
	заповнення	заглиб	лень	тощо.

до після
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Що	 вам	 обов’язково	 потрібно	
запам’ятати	про	Con-Korite	X’tra:
1.	Застигає	 за	 30–60	 хвилин*	 –	

зводить	простій	до	мінімуму!
2.	Висока	 щільність	 і	 зносостій-

кість	 –	 витримує	великі	 наван-
таження	від	худоби	і	транспорт-
них	засобів!

3.	Не	дає	просідань	–	є	міцною	це-
ментуючою	речовиною!

4.	Вологостійкість	–	ідеально	під-
ходить	для	вологого	клімату.

5.	Морозостійкість	 –	 протистоїть	
пошкодженням,	 пов'язаним	 із	
заморожуванням/розморожу-
ванням	поверхні.
Нарешті	 наші	 клієнти	 мають	

можливість	позбавитися	від	про-
блем,	пов'язаних	із	старою	підло-
гою	у	тваринницьких	приміщен-
нях.	 Адже	 що	 таке	 для	 фермера	
«ідеальна	 підлога»?	 Це	 комфорт	
і	здоров'я	тварин,	що	є	головною	
умовою	успішного	бізнесу.	Отже,	

позбудьтеся	 і	 ви	 від	 головного	
болю	назавжди	–	зробіть	ремонт	
один	раз	і	отримайте	ідеальну	бе-
тонну	підлогу	на	довгий	термін!	

Ми	 пропонуємо	 вам	 унікальні	
продукти,	 спеціалізовані	 покрит-
тя	і	винятковий	сервіс	для	ремон-
ту,	захисту	і	відновлення	бетонних	
поверхонь.

Обираючи	 Con-Korite	 X’tra,	 ви	
обираєте	якість,	надійність	та	еко-
номність.
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*ремонт потрібно робити при температурі в приміщенні 20 °C. Чим температура нижче, тим час зчеплення бетону буде довшим.


