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Skúšky boli vykonané na žiadosť spoločnosti ISOMAT S.A. v súlade so zmluvou č.4-579 z 
01.10.2013.

1. Účel skúšok je komparatívny výskum vlastností betónu: nasiakavosť, pevnosť, vodotesnosť, 
mrazuvzdornosť a chemická odolnosť pri použití kryštalickej hydroizolačnej stierky AQUAMAT 
PENETRATE. 

2. Materiály použité pri výskume
Na vytvorenie betónových vzoriech sa použili nasledovné materiály:
- Portlandský cement CEM II/A-S s 28-dňovou pevnosťou 50 MPa (CEM 42.5), ktorý vyhotovil 

“Volyn-Cement” (Zdolbyniv, Ukrajina). Cement obsahuje do 20% granulovanú vysokopecnú 
trosku so špecifickým povrchom 3100 cm2/g;

- Kremičitý piesok s modulom jemnosti Mf = 2.09. Obsah ílu, bahna a prachu bol 1.2%. 
Klasifikácia určená presievaním je udaná nižšie:

- Drvený žulový kameň 5-20 mm zlomky. Obsah ílu, bahna a prachu bol 0.3%;

Vzorky betónu na aplikáciu hydroizolačnej stierky a na určenie vlastností tak ošetreného betónu sa 
vykonali v období medzi 04/10/13 a 10/15/13 v množstve určenom skúšobnými normami.
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3. Betónové zmesi. Spôsob aplikácie “AQUAMAT PENETRATE”.
Vytvorili sa dve zmesi betónových vzoriek (pomer voda-cement V/C=0.5 a V/C=0.7) pre aplikáciu 
hydroizolačnej stierky. Spotreba prísad v betónovej zmesi na 1 m3 je uvedená v tabuľke 1.

Hydroizolačná stierka sa aplikovala na betónové vzorky po vytvrdnutí za 7 a 28 dní podľa 
nasledovného postupu:
1. Malé množstvo suchej zmesi sa zmiešalo s požadovaným množstvom vody (32% z AQUAMAT 

PENETRATE) použitím miešadla s nízkymi otáčkami po dobu jednej minúty. Spracovateľnosť 
takto pripravenej mokrej zmesi by mala byť medzi 10-15 minút. 

2. Povrch betónových vzoriek bol postriekaný vodou. Po 1-2 minútach sa štetcom naniesla čersto 
pripravená hydroizolačná stierka na štyri bočné a vrchnú stranu kocky pri spotrebe 9,10 g/dm2 
(0,9 - 1 kg/m2).

3. Po 3 hodinách, potom ako prvá vrstva už vyschla, sa znovu navlhčilo vodou všetkých 5 strán 
betónovej kocky. Následne sa naniesla na všetky strany kocky druhá vrstva hydroizolačnej 
stierky pri spotrebe 12-13 g/dm2 (1,2 - 1,3 kg/m2). Teda, celková spotreba stierky bola 2,1 - 2,3 
kg/m2

4. Po nanesení hydroizolačnej stierky na všetky vzorky rovnakého veku, boli vzorky uskladnené:
- v laboratóriu pri teplote +20ºC až +23ºC a vlhkosti 50 + 10% po dobu 7 dní,
- vo vode pri teplote vody +21 + 2ºC po dobu 20 dní.

5. Na 27. deň sa vzorky vybrali z vody a nechali sa vyschnúť v laboratóriu. Na nasledujúci deň 
(28.) sa prikročilo k vykonaniu viacerých skúšok.

4. Ukrajinské a Ruské štátne normy použité pri výskume
Ukrajinské štátne normy:
- DSTU BV.2.7-170: 2008. Stavebné materiály. Betón. Spôsoby určenia priemernej hustoty, 

obsahu vlhkosti, nasiakavosti vodou, pórovitosti a vodotesnosti;
- DSTU BV.2.7-214: 2009. Stavebné materiály. Betón. Spôsoby určenia pevnosti kontrolných 

vzoriek;
- DSTU BV.2.7-47-96 Betón. Spôsoby určenia mrazuvzdornosti. Všeobecné požiadavky;
- DSTU BV.2.7-46-96 Betón. Urýchlené spôsoby určenia mrazuvzdornosti pri mnohonásobných 

cykloch zmrazovania a rozmrazovania.
Ruské štátne normy:
- GOST 31357-2007 Suché zmesy v cementovom spojive. Všeobecné požiadavky;
- GOST 12730.3- 84. Betón. Spôsoby určenia nasiakavosti vodou;
- GOST 12730.5- 84. Betón. Spôsoby určenia vodotesnosti;
- GOST 10180-90. Betón. Spôsoby určenia pevnosti kontrolných vzoriek;
- GOST 10060.0-95. Betón. Spôsoby určenia mrazuvzdornosti. Všeobecné požiadavky;
- GOST 10060.2-95. Betón. Urýchlené spôsoby určenia mrazuvzdornosti pri mnohonásobných 

cykloch zmrazovania a rozmrazovania.

Tabuľka 1 - Zmesi betónových vzoriek pre aplikáciu  
hydroizolačnej stierky s kryštalickým účinkom AQUAMAT PENETRATE

Číslo zmesi V/C Prepad, cm Spotreba kg/m3

Cement Piesok Drvený 
kameň

Voda

1 0.7 12-14 315 685 1155 220

2 0.5 10-12 450 650 1070 225



5. Stručný popis použitých skúšobných postupov

5.1. Pevnosť v tlaku betónových vzoriek (kociek 100mm) bola určená na hydraulickom lise podľa 
Ukrajinskej a Ruskej štátnej normy, podobnej Európskej norme EN 12390-2.
5.2. Nasiakavosť vody betónových kociek bola určená zmenou hmotnosti pri nasýtení vodou (48 
hodín) podľa Ukrajinskej a Ruskej štátnej normy.
5.3. Vodotesnosť betónu bola určená na valcových vzorkách (priemer 150 mm, výška 150 mm) s 
ošetrenou bočnou stenou (Obr. 1) podľa Ukrajinskej a Ruskej štátnej normy. Vodný tlak bol 
aplikovaný na spodnú stranu vzorky po etapách (do 200 kPa) a pri každej etape bola vzorka 
vystavená vodnému tlaku po dobu 16 hodín. Skúšky boli vykonané súčasne pre 6 vzoriek rovnakej 
betónovej zmesi na zariadení, ktoré umožnuje maximálny vodný tlak 1,2 MPa (Obr. 2). 
5.4. Mrazuvzdornosť betónu bola určená pri mnohonásobných cykloch zmrazovania a 
rozmrazovania vzoriek nasýtených 5% roztokom NaCl podľa Ukrajinskej a Ruskej štátnej normy, 
podobnej Európskej norme EN 12390-9.
5.5. Chemická odolnosť bola určená zmenou pevnosti ošetrených vzoriek potom ako boli 
vystavené dráždivému prostrediu po dobu 7 dní.

6. Výsledky skúšok sú uvedené v tabuľke 2.

Tabuľka 2 - Výsledky skúšok betónových vzoriek

Číslo Parameter Vek betónovej 
vzorky počas 
nanesenia 
hydroizolačnej 
stierky (v dňoch)

V/C 
betónu

Hodnota parametrov betónovej 
vzorky

bez ošetrenia ošetrenej s 
AQUAMAT-

PENETRATE

1. Trieda pevnosti v tlaku betónu 
(28 dní po ošetrení vzorky)

7 0,7  
 

0,5

C 12/15  
 

C 20/25

C 12/15  
 

C 20/25

2. Trieda pevnosti v tlaku betónu 
(28 dní po ošetrení vzorky)

28 0,7  
 

0,5

C 16/20  
 

C 25/30

C 16/20  
 

C 25/30

3. Nasiakavosť vody, % 7 0,7  
 

0,5

5,4  
 

4,1

1,8  
 

1,3

Obrázok 1 Obrázok 2



7. Analýza výsledkov skúšania

7.1. Nasiakavosť vody u všetkých vzoriek, ktoré boli ošetrené skúšanou hydroizolačnou stierkou, 
bola výrazne nižšia ako u neošetrených vzoriek. Presné zníženie nasiakavosti vody je v rozmedzí 
2,5-3,6%. Najväčší pokles nasiakavosti bol u vzoriek s vyšším pomerom V/C, ktoré boli ošetrené 
výrobkom AQUAMAT-PENETRATE v skoršej dobe (po 7 dňoch).
7.2. Vodotesnosť všetkých ošetrených vzoriek sa zvýšila o 0,4 až 0,6 MPa v porovnaní s 
neošetrenými vzorkami.
7.3. V kyslom prostredí (pH > 3) sa pevnosť skúšobných vzoriek výrazne nezmenila (v rámci 
meracej odchýlky). Zároveň sa pevnosť neošetrených vzoriek mierna znížila o -8%.
7.4. V zásaditom prostredí (pH < 12) bola pevnosť ošetrených aj neošetrených vzoriek ovplyvnená 
podobne. Všetky vzorky ošetrené výrobkom AQUAMAT-PENETRATE vykázali pokles pevnosti v 
zásaditom prostredí o -2,9% až -3,2%. Pevnosť neošetrených vzoriek bola znížená o - 4,0%.
7.5. Nanesenie hydroizolačnej stierky na povrch betónových vzoriek nezmenilo ich triedu pevnosti 
v tlaku.

Záver

Analýza výsledkov skúšania potvrdila že aplikácia hydroizolačnej stierky s kryštalickým účinkom 
AQUAMAT-PENETRATE:
- Zvýšila vodotesnosť betónu o 0,4-0,6 MPa.
- Zvýšila mrazuvzdornosť betónu o viac ako 100-150 cyklov zmrazovania-rozmrazovania.
- Znížila nasiakavosť vody betónu o 2,5-3,6%.
- Neovplyvnila triedu pevnosti v tlaku betónových kociek.
- Mierne zvýšila pevnosť ošetrených vzoriek v kyslom (pH > 3) dráždivom prostredí.
- Mierne znížila pevnosť ošetrených vzoriek v zásaditom (pH < 12) dráždivom prostredí.

4. Nasiakavosť vody, % 28 0,7  
 

0,5

4,5  
 

3,9

1,9  
 

1,2

5. Vodotesnosť, MPa 28 0,7  
 

0,5

0,2  
 

0,4

0,6  
 

1,0

6. Mrazuvzdornosť, počet cyklov 
zmrazenia-rozmrazenia

28 0,7  
 

0,5

150  
 

200

>300*  
 

>300*

7. Zmena pevnosti, %, vzoriek 
namočených v chemickom 
roztoku s: 
pH = 3  
 
 
pH = 5

pH = 12

28  
 
 

0,7  
0,5

0,7  
0,5

0,7  
0,5

 
 
 

-8,0  
-6,8

-3,5  
-3,2

-4,0  
-3,6

 
 
 

+3,1  
+3,3

+0,5  
+0,9

-3,2  
-2,9

Poznámka: * pri skúške bolo vykonaných 300 cyklov a nebola spozorovaná strava pevnosti ani žiadna iná 
porucha alebo strata vlastností.



Na záver a na základe skúšobných výsledkov, AQUAMAT-PENETRATE:
- Neovplyvňuje pevnosť betónu.
- Znižuje nasiakavosť vody betónu.
- Zvyšuje vodotesnosť betónu.
- Zvyšuje odolnosť betónu voči vodnému tlaku a mrazu.
- Zvyšuje chemickú odolnosť betónu.

Skúšaný výrobok AQUAMAT-PENETRATE je v súlade s normou GOST 31357-2007.

Vedúci skúšobného laboratória
Doktor Technických Vied,
profesor
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начальник отдела кадров
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Dvorkin L.I.












