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Jakość. Obsługa. Doradztwo.

Dämmer® – The Original

Ponad 40 lat temu nasza firma stworzyła innowacyjny materiał

wypełniający, który był tak dobrej jakości, że stał się symbolem

rozwiązań w specjalistycznym budownictwie podziemnym. 

Został nazwany: Dämmer®.

Nasz Dämmer® jest ciągle jedynym takim produktem na rynku.

Jest on symbolem najwyższej jakości. Zawdzięczamy to własnym

kamieniołomom, w których wydobywamy specjalny surowiec:

Naturalny kamień wapienny o wysokiej czystości, dostępny tylko

w naszym złożu.

Obsługa, która nie ma sobie równych

Jesteśmy kompetentnym i niezawodnym 

partnerem. Wspólnie z klientami opracowujemy

innowacyjne rozwiązania dla szczególnego 

typu wyzwań, z jakimi spotykamy się 

w specjalistycznym budownictwie inżynieryjnym. 

■ Indywidualne i kompetentne doradztwo

■ Szybka i elastyczna dostawa

■ Zgodność produktu z przyjętymi parametrami

Dzięki swoim wyjątkowym właściwościom Dämmer®

– The Original szczególnie nadaje się do:

■ Wypełniania pustek różnego rodzaju 

(np. chodniki podziemne, kanały, rurociągi)

■ Iniekcji, stabilizacji podłoża

■ Reliningu

Na bazie wieloletnich doświadczeń możliwe są indywidualne 

modyfikacje produktu.

Wypełnianie przestrzeni 

pierścieniowej

Forma dostawy
■ Luzem

■ Worki 25 kg

■ W workach kontenerowych Big-Bag



Jeden produkt – wiele możliwości

Wypełnianie przestrzeni ze stałą objętością

Dämmer® – The Original w szczególności nadaje się do wypełniania różnego

rodzaju pustek. Możemy do tego zaliczyć również nieczynne systemy 

rurociągów np. rury gazowe, kanalizacje i wodociągi.

■ Dojrzewanie przy stałej objętości

■ Ścisłe połączenie z otoczeniem

■ Możliwe jest wielofazowe wypełnienie w przypadku większych przestrzeni

Wypełnianie pustek

Skuteczne wypełnienie przestrzeni pierścieniowej

Dämmer® – The Original zapewnia skuteczne i trwałe osadzenie rury 

w systemie tzw. reliningu.

■ Tanie i trwałe zabezpieczenie rurociągów zasilających i odprowadzających

■ Uniknięcie zniekształceń

■ Zabezpieczenie płaszczem ochronnym rur przewodzących gaz, 

ropę naftową, wodę użytkową i kanalizację

■ Przeciwkorozyjna ochrona katodowa pomiędzy rurą okładzinową a rurą 

produktową

Tania naprawa

Dämmer® – The Original dzięki swojej uniwersalności i ekonomiczności idealnie

nadaje się do naprawy istniejących budowli. 

■ Bezpieczne podnoszenie i wypełnienie pustek pod fundamentami budynków

■ Duża wydajność

■ Trwały płaszcz ochronny dla rur 

■ Stosowany w budowie przepustów, systemów chodników podziemnych i przy

budowie mostów

Każda nowa inwestycja budowlana stawia przed planującym i wykonującym ją, szczególne
wymagania techniczne. Nasz Dämmer® – The Original jest gwarancją uzyskania doskonałych
wyników.

Stabilne wtłaczanie

Dämmer® – The Original zapewnia stabilizację na podłożu żwirowym 

i spękanym, a także wypełnienie dużych pustek.

■ Jednorodna zawiesina o doskonałej płynności

■ Łatwa aplikacja – również przy większych odległościach

■ Brak segregacji (również przy dużym ciśnieniu)

■ Stała objętość w procesie twardnienia
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W trosce o ochronę środowiska stawiamy sobie wysokie wymagania, zarówno w procesie

wydobycia surowca, jak również w trakcie jego przetwarzania. 

Dämmer® – The Original to najlepszy wybór, jeżeli chodzi o ekologiczne zastosowanie

produktu. Jako jeden z niewielu materiałów wypełniających nadaje się do stosowania

w bezpośredniej i pośredniej strefie ochrony ujęcia wody. Bezpieczeństwo stosowania

w kontakcie z wodą pitną zostało potwierdzone przez Instytut Higieny Zagłębia Ruhry.

Z natury dla natury

Podstawowe zalety

■ Łatwe i skuteczne wypełnianie podziemnych pustek różnego typu

■ Skuteczność sprawdzona i potwierdzona od ponad 40 lat

■ Własne zakłady produkcyjne (przemiałownie i mieszalnie)

■ Wartościowy materiał budowlany bazujący na naturalnych surowcach (własne zasoby)
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