
Ce este TransMix?

TransMix este o stație mobilă de producere, transportare și pompare a sapelor fluide. Ne 
mândrim cu exclusivitatea exhipamentului TransMix în România - utilaj care produce sape 
fluide într-o tehnologie de vârf. Stația este complet automatizată, având rețetele 
prestabilite și memorate, operatorul selectând doar tipul de rețetă. Productivitatea stației 
este de 10 mc / h, ceea ce reprezintă o suprafață de 2000 mp realizată în 10 ore, la 
grosimea de 5 cm, cu ridicarea materialului la o înălțime de până la 100 m.grosimea de 5 cm, cu ridicarea materialului la o înălțime de până la 100 m.

Logistica șantierelor în construcții este un factor de cost important și de aceea tehnologia 
TransMix este soluția eficientă pentru execuția de lucrări cu termene și cerințe de calitate, 
și costuri optimizate.

De ce să optați pentru sape fluide cu TransMix?

     Productivitatea superioară și eliminarea riscului de eroare, deoarece producerea este 
     automatizată, iar punerea în operă și prelucrarea sunt mult simplificate;

     Elimină stocurile de materiale în șantier, disconfortul și murdăria;

     Optimizează costurile prin eliminarea pierderilor de materiale și eficientizarea timpului 
     alocat pentru transportul, manipularea și aprovizionarea materialelor.

Comparați și alegeți înțelept!

VS

Sapă semiumedă clasică

Durată mai mare de execuție cu o 
calitate îndoielnică!

Aprovizionarea cu materiale prime Aprovizionarea cu materiale prime 
(ciment, nisip, etc.) se efectuează cu o 
zi înainte (implică spațiu suficient de 
depozitare în șantier).

Mixul de material se face manual ce 
rezultă în lipsa de trasabilitate a 
compoziției sapei.

Mix design-ul nu se poate realiza Mix design-ul nu se poate realiza 
decât cu agregate de la 0-4 mm.

Productivitatea maximă este de 300 
mp la 5 cm grosime, cu o echipa de 
5-6 oameni.

Dezavantaje

- Pentru aplicații de finisaje tip 
epoxidic, covor PVC, mochetă, este epoxidic, covor PVC, mochetă, este 
necesar să se aplice un strat de 3-5 
cm de sapă autonivelantă, rezultând 
costuri suplimentare;

- Din punct de vedere logistic, într-un 
șantier de mari dimensiuni este 
nevoie de mai multe echipe, pompe;

Timp de execuție - 1000 mp

     Ziua 1 - aprovizionare cu materiale 
     și pregătirea de execuție;
     Ziua 2 - execuție 250 mp;
     Ziua 3 - execuție 250 mp;
     Ziua 4 - execuție 250 mp;
     Ziua 5 - execuție 250 mp;     Ziua 5 - execuție 250 mp;

1
Toate Materialele

2
Selecția Rețetei

3
Organizare în șantier

Timp de execuție - 1000 mp

     Ziua 1 - aprovizionare cu materiale 
     și pregătirea de execuție;
     Ziua 2 - execuție 1000 mp;

Sapă fluidă cu TransMix

Durată mai scurtă de execuție cu o 
calitate superioară, ușor de urmărit!

Aprovizionarea cu materiale prime se 
efectuează în afara șantierului sau în 
șantier, dar din silozuri temporare;

Modul de lucru automatizat asigură Modul de lucru automatizat asigură 
trasabilitatea procesului și a mix-
design-ului (la finalul lucrării se emite 
 avizul ca într-o stație de betoane)

Poate realiza sape sau microbetoane 
cu agregate de 0-8 mm - rezistența la 
compresiune fiind mult mai mare.

Productivitatea este de 10 mc/h, 
rezultând o acoperire de 200 mp/h la 
5 cm grosime / strat, rezultând 1000-
2000 mp / zi cu 4-5 oameni.

Fluiditatea amestecului de material îi 
conferă proprietăți de autonivelare 
gravitațională, rezultând o planeitate 
finală foarte bună.

Avantaje

- Nu necesită sapă autonivelantă 
pentru aplicații de finisaje tip 
epoxidic, covor PVC, mochetă;epoxidic, covor PVC, mochetă;

- Un plus pentru logistica șantierelor 
în construcții: în proiecte cu termene / 
șantiere de execuție de volume mari, 
TransMix-ul este alegerea ideală;
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Lindec România vă oferă ACUM soluția inteligentă 
All-in-one pentru sape fluide

TransMix

Sapă fluidă
autonivelantă

VEZI VIDEO

Termobeton de
pantă

VEZI VIDEO

https://www.youtube.com/watch?v=P2hYc1GKZF8&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=xjNPu6SgOXE&feature=youtu.be
https://www.facebook.com/LindecRomania
http://www.lindec.ro

