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HYDROIZOLAČNÉ PRODUKTY 
S KRYŠTALICKÝM EFEKTOM
Kryštalické produkty pre hydroizoláciu a opravy obsahujú 
špeciálne aktívne chemické zlúčeniny, ktoré pri kontakte s 
vlhkosťou a súčasné hydroxidu vápna betónu, reagujú a vytvárajú 
nerozpustné väzby (kryštály). Tieto kryštály blokujú kapilárne póry 
a utesneňujú trhlíny v betóne, tak, aby sa zabránilo absorbovaniu 
vody. Kryštály migrujú pozdĺž pórov a kapilár hlboko vnútri 
betónovej hmoty vzhľadom k osmotickému javu. Keď preniknú 
dovnútra betónovej hmoty, sú chránené pred environmentálnym 
alebo mechanickým namáhaním a zostávajú nedotknuté.

Kryštály ponúkajú nižšie uvedené výhody:
Zostanú trvalo aktívne a preto neustále ochraňujú konšrukciu 
pred prítomnosťou vody 

Sú účinné proti pozitívnemu aj negatívnemu tlaku vody.

Môžu tesniť kapilárne póry alebo trhlíny až do šírky 0,4 mm, 
aj v prípade, že sa objaví po aplikácii produktu. Preto nie je 
vodotesnosť konštrukcie ovplyvnená možným poškodením 
povrchu, drobnými prasklinami a pod. 

Chránia betón pred karbonizáciou.

Neznižujú priepustnosť vodných pár betónu.

Kryštalické produkty ISOMAT sú vyrábané za najprísnejších 
požiadaviek. Sú to jediné kryštalické produkty certifikované s 
označením CE a ich kontrola výroby sa vykonáva v súlade s 
ISO 9001.

Certifikácia
AQUAMAT-PENETRATE: CE podľa EN 1504-2 ako povlak 
pre ochranu betónových povrchov.
DUROCRET-PENETRATE: CE podľa EN 1504-3 ako 
opravná malta pre betónové prvky.
AQUAMAT-ADMIX: CE podľa EN 934-2 ako vode odolná 
prímes do betónu.
Všetky tri vyššie uvedené produkty kombinujú dve akcie; 
vodotesnosť a opravu, čím ponúkajú kompletné riešenie ako pre 
nové a staré štruktúry.
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Kryštalická hydroizolačná prísada do betónu
AQUAMAT ADMIX 

Šedá
FARBA BALENIE

25 kgCca. 17 kg/m2/cm hrubú vrstvu. 
Pre vytvorenie drážky, 5-6cm šírky: 
1.9-2.7 kg/m.

SPOTREBA

Opravná a hydroizolačná cementová malta s kryštalickým efektom

POPIS - AKLIKÁCIA

DUROCRET PENETRATE 

DUROCRET-PENETRATE je špeciálna kryštalizujúca cemnetová malta vhodná pre 
vnútorne aj vonkajšie použitie. Spája dve akcie v jednom produkte, opravu a 
hydroizoláciu betónových konštrukcií. Používa sa na betón alebo murivo na opravy, 
zaplátanie, tvorbucie drážky atď. Je vhodný pre opravy pivníc, základov, šácht, vodných 
nádrži, septík a pod..

 

AQUAMAT-PENETRATE je cementová, štetcom roztierateľná tesniaca suspenzia so 
špeciálnymi aktívnymi chemikáliami. Nanáša štetcom v dvoch vrstvách na betónové 
plochy a tvorí vodotesné membrány. Je vhodná pre hydroizolácie betónových prvkov v 
prípadoch, od jednoduchej vlhkosti až po tlak vody. Produkt ostáva stále aktívny a preto 
priebežne chráni stavbu od akejkoľvek prítomnosti vody. Je schopný utesniť vlasové 
trhliny a to aj v prípade,že sa objavia po dokončení stavby. Vhodný pre hydroizoláciu 
pivníc, základov, šácht, vodných nádrží a pod.

Roztierateľná tesniaca suspenzia s kryštalickým efektom
AQUAMAT PENETRATE

POPIS - AKLIKÁCIA

Šedá
FARBA BALENIE

20 kgCca. 0.75 kg/m2/vrstvu
SPOTREBA

AQUAMAT-ADMIX je betónová hydroizilačná prísada, ktorá sa vo forme prášku 
pozostávajúceho z cementu a špeciálnych aktívnych chemikálií pridá do betónu pri jeho 
výrobe a vytvorí v ňom nerozpustné kryštalické zlúčeniny. Je vhodný pre akýkoľvek typ 
betónového prvku, ktorý sa trvale alebo dočasne nachádza v styku s vodou, ako sú 
pivnice, nádrže na vodu, základy, tunely, kanály, kanalizácie, bazény atď. Okrem toho 
môže byť použitý v kombinácii s akýmkoľvek iným typom betónovej zmesi 
(superplastifikátor, spomaľovač tuhnutia, atď).

POPIS - AKLIKÁCIA

Šedá
FARBA BALENIE

20 kg
SPOTREBA
0.8-1.0 kg na 100 kg cementu

3. Kryštály utesnenia a
zablokuju kapilárne póry a
tým zabraňujúce ďalšiemu
absorbovaniu vody.
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2. AQUAMAT-PENETRATE sa
aplikuje na betón a reaguje s
vlhkosťou vytvorením
nerozpustnej väzby (kryštály).
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Spôsob, akým AQUAMAT-
PENETRATE hydroizoluje:

1. Typické trhliny v betóne
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