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PURINJECT 1C 115 ECO 
 
Jednozložková POLYURETÁNOVÁ INJEKTÁŽNA ŽIVICA ideálne vhodná na 
odstránenie priesaku vody v betóne, tvorby hydroizolácie omietkových 
(murárskych) štruktúrach a v pieso�natej zemine. 
 
PURINJECT  115 ECO 1C POLYURETÁNOVÝ INJEK�NÝ SYSTÉM 
je jednozložková živica nerozpustná, neškodná životnému prostrediu,                     
odolná biologickým vplyvom a ideálne vhodná na odstránenie 
priesakov vody v betóne,  murovaných štruktúrach a v pieso�natej 
zemine. Môže by� ako vhodný prostriedok pri riešení problémov 
so silným pretekaním vody a vyrážanou vodou.  
 
  
 
 
��������Ako PURINJECT 1C 115  
     ECO pracuje? 

 
Reakcia s vodou vytvára polyuretánovú penu. Vytvorenie CO2 

umož�uje pene ve�mi dobre preniknú� do trhlín.  
 
Reak�ná rýchlos� môže by� jednoducho upravovaná menením 
obsahu akcelerátora alebo katalyzátora od 6 do 10%. �ím sa 
pridá viac katalyzátora, tým je vyššia reak�ná rýchlos�. 
 
Výsledný produkt ani nestratí na objeme a ani sa jeho objem  
nezvä�ší. Dobrá pevnos� v tlaku je dosiahnutá za ve�mi krátky 
�as. 
 

 
��������Prevádzkové údaje 

 
PURINJECT 1C 115 ECO je ve�mi hygroskopický a balený pod 
dusíkovou atmosférou (nasucho).  
Použite otvorené nádoby hne� ako je to možné alebo 
opakovane uzavrite pod suchým dusíkom. 
 
Dobre premiešajte katalyzátor a uistite sa, že zmes je 
homogénna. Zmiešajte živicu a akcelerátor v pomere od 6% do 
10% pod�a žiadanej reak�nej rýchlosti. 
 
Systém môže by� vstrekovaný ako jednorázový injektážny 
systém použitím oby�ajného jednozložkového �erpadla 
(pumpy). (manuálneho alebo automatického). 
 
�erpadlo by malo by� vy�istené s PURCLEAN. 
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��������Technické údaje 

 
FYZIKÁLNA CHARAKTERISTIKA NESTVRDNUTÉHO 
(NEZREAGOVANÉHO) POLYURETÁNOVÉHO 
PREPOLYMERU  

��Farba:          Hnedá       
��Relatívna hustota pri 25°C:       1,15 kg/dm³ 
��Teplota vznietenia:       > 150 ° C 
�   Viskozita pri 25° C:        90 mPa.s  
��Doba skladovania pri 20 °C:         6 mesiacov 

 
FYZIKÁLNA CHARAKTERISTIKA KATALYZÁTORA  

��Farba:                                          �íra 
��Relatívna hustota pri 25°C:       0,98 kg/l 
��Teplota vznietenia:        > 150 ° C   
�    Viskozita pri 25° C:        8  mPa.s   
 

FYZIKÁLNA CHARAKTERISTIKA ŽIVICE + 
KATALYZÁTORA 
Konzervovaný, stvrdnutý, vysušený  

�� Pevnos� v tlaku          12 MPa   
�� Pevnos� v �ahu                               > 2 MPa 

 
 
��������Reak�ný �as 

 
Indikovanie pri 20° C   
 

Množstvo 
katalyzátora (%) 

Reakcia (sek.) 
 

Polymerizácia 
(sek.) 

 
6 % 15 70 

    8 % 12 55 
10% 9 45 

 
Vo�ná roz�ažnos� = abt.  až do 2000% 

 
��������Balenie 

 
Živica:   25  kg sudy 
                     220  kg sudy 
                   1000  kg IBC 
 
katalyzátor: 2,5 l 
  22 l 
  200 l 
 
Môže by� doru�ený pod súkromným ozna�ením. 
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��������Skladovanie 

 
Aby sa predišlo problémom, je ve�mi dôležité pochopi�, že tieto 
materiály sú citlivé aj na teplotu aj na vlhkos�. Preto by materiál 
mal by� uskladnený v priestoroch, kde teplota nepresahuje 
30°C alebo nie je nižšia ako 10°C. 
 
Všetky �iasto�ne použité sudy by mali by� prekryté dusíkom a 
znovu utesnené, aby sa predišlo prístupu vlhka. 

 
 
��������Zdravotná prevencia 

 
Mali by sa dodržiava� bežné hygienické zásady ako umytie si 
rúk pred jedením a faj�ením. Ruky by sa mali umy� suchým 
�istiacim prostriedkom a následne mydlom a vodou. Vyhýbajte 
sa vdychovaniu výparov, dlhému kontaktu s pokožkou, 
kontaktu s otvorenými ranami na pokožke a užívaniu liekov. 
Používajte PURINJECT 1C 115 ECO INJECTION SYSTEM  
pri dostato�nom vetraní. (Vi� Purinject materiál  - 
Bezpe�nostné údaje). 
 

 

Všetky informácie sú poskytnuté v dobrej viere a bez akejko�vek záruky. Aplikácia, používanie a spracovávanie týchto produktov je mimo našej 

kontroly a preto manipulácia s nimi je výhradne na vašu zodpovednos�. Akáko�vek vzniknutá prekážka spôsobená zlým použitím alebo z iného 

dôvodu, pre akéko�vek poškodenia, je vždy limitovaná do hodnoty tovaru dodaného spolo�nos�ou R&C sa. Výrobky a systémy sú vyrábané pod 

kompletnou kontrolou manažmentu kvality. (6. február, 2005) 
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PURINJECT 1C FLEX 
 
Jednozložková, nerozpustná PRUŽNÁ POLYURETÁNOVÁ INJEK�NÁ ŽIVICA 
prevažne používaná na mokré hybné trhliny a spoje. 
 
 
Jednozložková, pružná polyuretánová živica bez rozpúš�adla, 
neškodná životnému prostrediu, odolná biologickým                                                       
vplyvom a ideálne vhodná na odstránenie priesakov vody 
v betóne alebo v murovaných štruktúrach. 
 
PURINJECT 1C FLEX je prevažne používaná na mokré hybné trhliny a spoje. 
 
Môže by� ako vhodný prostriedok pri riešení problémov 
so silným pretekaním vody a vyrážanou vodou.  
 
  
 
��������Použitie 

 
Jednozložková, pružná polyuretánová živica bez rozpúš�adla, 
neškodná životnému prostrediu, odolná biologickým vplyvom 
a ideálne vhodná na odstavenie priesakov vody v betóne alebo v 
murovaných štruktúrach. 
 
PURINJECT 1C FLEX je prevažne používaný na mokré hybné 
trhliny a spoje. 
 
Môže by� ako vhodný prostriedok pri riešení problémov so silným 
pretekaním vody a vyrážanou vodou.  
 

�

•  Ako PURINJECT 1C FLEX 
pracuje?�

 
Reak�ná rýchlos� môže by� jednoducho upravovaná menením 
obsahu akcelerátora alebo katalyzátora od 6 do 10%.  
�ím sa pridá viac katalyzátora, tým je vyššia reak�ná rýchlos�. 
 
Reakcia s vodou vytvára pružnú penu s uzatvorenými bunkami. 
 
Výsledný produkt, injektovaný pod tlakom, ani nestratí na 
objeme a ani sa jeho objem nezvä�ší. Dobrá pevnos� v tlaku je 
dosiahnutá za ve�mi krátky �as. Vo�ná expanzia 800%. 
Najlepšie injektova� živicu s tlakomerom. 
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��������Prevádzkové údaje 

 
PURINJECT 1C FLEX je ve�mi hygroskopický a balený pod  
 
suchou atmosférou (nasucho).  
Použite otvorené nádoby hne� ako je to možné alebo 
opakovane uzavrite pod suchým dusíkom. 
 
Dobre premiešajte katalyzátor a uistite sa, že zmes je 
homogénna. Primiešajte živicu a akcelerátor v pomere od 6% do 
10% pod�a žiadanej reak�nej rýchlosti. 
 
Systém môže by� vstrekovaný ako jednorázový injektážny 
systém použitím oby�ajného jednozložkového �erpadla 
(pumpy). (manuálneho alebo automatického). 
 

 
��������Technické údaje 

 
FYZIKÁLNA CHARAKTERISTIKA NESTVRDNUTÉHO 
(POLYURETÁNOVÉHO PREPOLYMERU  

��Farba:          žltá       
��Relatívna hustota pri 25°C:       1,08 kg/dm³ 
��Teplota vznietenia:        > 150 ° C 
��Viskozita pri 25° C:        400 mPa.s  
��Doba skladovania pri 20 °C:         6 mesiacov 

 
FYZIKÁLNA CHARAKTERISTIKA KATALYZÁTORA  

��Farba:                                         �íra 
��Relatívna hustota pri 25°C:       0,98 kg/l 
��Teplota vznietenia:        > 150 ° C   
��Viskozita pri 25° C:        8 mPa.s   
 

FYZIKÁLNA CHARAKTERISTIKA ŽIVICE + 
KATALYZÁTORA 
Konzervovaný, tvrdý, sušený  

��Pevnos� v tlaku          12 MPa   
��Pevnos� v �ahu                               > 2 MPa 

 
 
��������Reak�ný �as 

 
Množstvo 

katalyzátora (%) 
Reakcia (sek.) 

 
Polymerizácia 

(sek.) 
6% 30 115 
8% 25 90 
10% 20 75 

 
(Indikovanie pri 20° C)   
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��������Balenie 

 
Živica:   25  kg sudy 
 
                     220  kg sudy 
                   1000  kg IBC 
katalyzátor: 0,5 l 
  22 l 
  200 l 
Môže by� doru�ený pod súkromným ozna�ením. 
 

 
��������Skladovanie 

 
Aby sa predišlo problémom, je ve�mi dôležité pochopi�, že tieto 
materiály sú citlivé aj na teplotu aj na vlhkos�. Preto by mali by� 
uskladnené v priestoroch, kde teplota nepresahuje 30°C alebo 
nie je nižšia než 10°C. 
 
Všetky �iasto�ne použité sudy by mali by� prekryté dusíkom a 
znovu utesnené, aby sa predišlo prístupu vlhka. 

 
 
��������Zdravotná prevencia 

 
Mali by by� dodržiavané bežné hygienické zásady ako umytie 
si rúk pred jedením a faj�ením. Ruky by sa mali umy� suchým 
�istiacim prostriedkom a následne mydlom a vodou. Vyhýbajte 
sa vdychovaniu výparov, dlhému kontaktu s pokožkou, 
kontaktu s otvorenými ranami na pokožke a užívaniu liekov. 
Používajte PURINJECT 1C FLEX INJECTION SYSTEM  pri 
dostato�nom vetraní. (Vi� Purinject materiál  - Bezpe�nostné 
údaje). 
 

 

Všetky informácie sú poskytnuté v dobrej viere a bez akejko�vek záruky. Aplikácia, používanie a spracovávanie týchto produktov je mimo našej 

kontroly a preto manipulácia s nimi je výhradne na vašu zodpovednos�. Akáko�vek vzniknutá prekážka spôsobená zlým použitím alebo z iného 

dôvodu, pre akéko�vek poškodenia, je vždy limitovaná do hodnoty tovaru dodaného spolo�nos�ou R&C sa. Výrobky a systémy sú vyrábané pod 

kompletnou kontrolou manažmentu kvality. (6. február, 2005) 
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PURINJECT 2C FLEX 
 
Dvojzložková nízko viskózna, pružná polyuretánová injektážna živica pre 
elastické tesnenie pružných (aktívnych) trhlín v betónových štruktúrach 
použitím jedno alebo dvojzložkového injektážneho �erpadla. (2 typy). 
 
  
 
��������Použitie 

 
Dvojzložkový nízko viskózny, polyuretánový injektážny systém 
pozostávajúci z A  a B zložky. Tento systém je ideálne vhodný pre 
elastické tesnenie trhlín v betónových štruktúrach a taktiež aj v 
oblastiach s problémami zatekajúcej vody. 
 
Použitie PURINJECT 2C FLEX ako takého závisí od množstva 
o�akávanej vody. V prípade, že je trhlina suchá alebo vlhká, môže 
by� PURINJECT 2C FLEX použitý priamo do trhliny. Vo svojej 
štandardnej verzii má PURINJECT 2C FLEX dlhú reak�nú dobu. 
Na požiadanie môže by� reak�ná doba zrýchlená. 
 
Ak musí by� zastavené silné pretekanie vody, v tom prípade môže 
by� PURINJECT 2C FLEX použitý v kombinácii s PURINJECT 1C 
115 ECO. Tento aquareaktívny systém najskôr zastaví vodu 
a/alebo odrazí vodu a potom môže by� vykonané vstreknutie 
PURINJECT 2C FLEX. 
 
PURINJECT 2C FLEX je prevažne používaná na mokré alebo 
suché dynamicky hybné trhliny a spoje. 
 
Reakcia s vodou vytvára pružnú a gumovú hydrofóbnu živicu (nie  
penu). Výsledný produkt, injektovaný pod tlakom, ani nestratí na 
objeme a ani sa jeho objem nezvä�ší. Dobrá pevnos� v tlaku je 
dosiahnutá za ve�mi krátky �as.  
 

 
��������Prevádzkové údaje 

 
PURINJECT 2C FLEX je ve�mi hygroskopický a balený pod 
suchou atmosférou (nasucho). Použite otvorené nádoby hne� 
ako je to možné alebo opakovane uzavrite pod suchým 
dusíkom. 
  Dobre premiešajte komponenty a uistite sa, že zmes je      
homogénna. Zmiešajte dva komponenty (A:B, 1:1). 

   Systém môže by� vstrekovaný použitím oby�ajných 
dvojzložkových púmp, alebo �erpadiel. Na vy�istenie  
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  �erpadiel použite PURCLEAN. 
 
Systém ako dvojzložkový systém 
 
V prípade rýchlejšieho tvrdnutie (sušenia) je požadovaný 
PURINJECT 2C FLEX aplikovaný ako dvojzložkový systém s 
krátkymi reak�nými �asmi a vyžaduje dvojzložkové injek�né 
�erpadlá. 
 
Štandardná živica použitím jednozložkového �erpadla: 
      
     Zmiešajte rovnaký objem A aj B zložky. Táto zmes môže  
     by� vstreknutá priamo do trhliny použitím jednozložkového  
     �erpadla. Uistite sa, že celková zmes je injektovaná v rámci  
     reak�ného �asu. 
 
Akcelerovaná živica použitím dvojzložkového �erpadla: 
 
     Systém PURINJECT 2C FLEX je taktiež dostupný aj v  
     akcelerovanej verzii. V tomto prípade je reak�ná doba iba 

pár  minút. Na vstreknutie použite dvojzložkové injektážne  
     �erpadlo v pomere 1:1 (A:B). Zave�te  zložku A do plastovej 
     nádoby (nádržky) �erpadla a B zložku do izokyanatovej  
     nádržky. Za�nite pumpova� priamo do trhliny. 

 
 
��������Technické údaje 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
FYZIKÁLNA CHARAKTERISTIKA NESTVRDNUTÝCH 
(NEZAKONZERVOVANÝCH) POLYURETÁNOVÝCH 
ZLOŽIEK 
 

 2C FLEX 
A ZLOŽKA 

2C FLEX 
B ZLOŽKA 

Farba bezfarebná bledo hnedá 
Hustota 0,95 – 1,05 kg/l 1,1 – 1,3 kg/l 

 
Viskozita zmesi:                                      110 mPa.s  pri 25° C 
 
Doba reakcie pri 20° C 
 
     Štandardná verzia:           45 – 60 minút 
     Zrýchlená verzia:              pár minút 
 
Skladovate�nos� v dobre utesnených sudoch:     6 mesiacov 
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FYZIKÁLNA CHARAKTERISTIKA ŽIVICE +  
KATALYZÁTORA  

    Konzervovaný, sušený  
Shore, Vzpera, Podpera A                                    40 
Elongácia                                                           150% 

 
�������� Balenie 

 
Sada   50 kg 
A zložka 23 kg 
B zložka 27 kg 
 
Taktiež dostupné v 200 litrových sudoch. 
 
Môže by� doru�ený pod súkromným ozna�ením. 
 

 
��������Skladovanie 

 
Aby sa predišlo problémom, je ve�mi dôležité pochopi�, že tieto 
materiály sú citlivé aj na teplotu aj na vlhkos�. Preto by mali by�  
uskladnené v priestoroch, kde teplota nepresahuje 30°C alebo 
nie je nižšia než 10°C. 
 
Všetky �iasto�ne použité sudy by mali by� prekryté dusíkom a 
znovu utesnené, aby sa predišlo prístupu vlhka. 

 
 
��������Zdravotná prevencia 

 
Bežné hygienické zásady ako umytie si rúk pred jedením a 
faj�ením by mali by� dodržiavané. Ruky by sa mali umy� 
suchým �istiacim prostriedkom a následne mydlom a vodou. 
Vyhýbajte sa vdychovaniu výparov, dlhému kontaktu s 
pokožkou, kontaktu s otvorenými ranami na pokožke a 
užívaniu liekov. Používajte PURINJECT 2C FLEX INJECTION 
SYSTEM  pri dostato�nom vetraní. (Vi� Purinject materiál  - 
Bezpe�nostné údaje). 
 

 

Všetky informácie sú poskytnuté v dobrej viere a bez akejko�vek záruky. Aplikácia, používanie a spracovávanie týchto produktov je mimo našej 

kontroly a preto manipulácia s nimi je výhradne na vašu zodpovednos�. Akáko�vek vzniknutá prekážka spôsobená zlým použitím alebo z iného 

dôvodu, pre akéko�vek poškodenia, je vždy limitovaná do hodnoty tovaru dodaného spolo�nos�ou R&C sa. Výrobky a systémy sú vyrábané pod 

kompletnou kontrolou manažmentu kvality. (6. február, 2005) 
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PURINJECT HYDROGEL 
 
Polyuretánová injektážna malta má by� použitá ako zarážkový (vodotesný) systém produkujúci tuhú, 
pružnú polyuretánovú penu alebo vysoko elastický gel, v závislosti od množstva pridanej vody.     
 
            Polyuretánová injektážna malta má by� použitá ako  
            zarážkový (vodotesný) systém produkujúci tuhú,  
            pružnú polyuretánovú penu alebo vysoko elastický gél,  
            v závislosti od množstva pridanej vody.     

PURINJECT Hydrogel je polyuretánový injektážny 
materiál, ktorý vytvára ú�inný prostriedok na zarazenie 
pretekajúcej vody.         

 
V závislosti od množstva vody môže by� vstrekovaný 
priamo ako jednozložkový systém do výtokovej trhliny 
alebo spoja alebo by mal by� vstrekovaný ako 
dvojzložkový systém prostredníctvom 
zmiešavacieho/dávkovacieho zariadenia použijúc vodu 
ako druhú zložku. 

 

 
  

 
 
��������Použitie 

 
PURINJECT Hydrogel potrebuje IBA vodu: 
��na docielenie finálneho výrobku ako je pena alebo gél 
��na kontrolu reak�nej rýchlosti 
��na prepláchnutie stroja 
 
1. Silné presakovanie vody 

Kvôli vysokej reaktivite v kombinácii s vodou je PURINJECT 
Hydrogel používaný na uzavretie silných priesakov vody (až 
do 5 m³ za minútu). Použitý pomer 1:1 alebo pravá živica. 

 
2. Dilata�né spoje  

Kvôli peniacej schopnosti PURINJECT Hydrogel, dobrej 
pružnosti kone�ného produktu ako aj dobrej pri�navosti na 
agregát, je používaný na dilata�né spoje. Pomer použitia: 
PURINJECT Hydrogel k vode 1:4 alebo 5. 

 
3.   Gélové membrány 

Kvôli nízkej viskozite vodnej/polymérovej zmesi, môže by� 
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použitá ako kvapalná ale stužovacia gélová membrána 
aplikovaná na pozitívnu stranu betónovej štruktúry z 
negatívnej strany; pomer Hydrogel k vode 1:10. Gélová zmes 
zaplní medzery z agregátov (ako piesok, at�.) za stenou, aby 
sa zabránilo prístupu vody do stenovej konštrukcie. Proces 
prebieha prev�taním cez stenu a �erpaním Hydrogel – vodnej 
zmesi cez pakery. 

 
4. Omietkové, murované steny 

Kvôli nízkej viskozite v kombinácii s relatívne dlhou POTLIFE 
môže by� PURINJECT Hydrogel použitý na murovaných 
stenách ako vertikálna bariéra na vyplnenie medzier/spojov v 
murovaných stenách, aby sa predišlo priesaku vody cez 
medzery na povrch steny. Pomer Hydrogel k vode 1:12/13.  
Postup je nav�tanie dier do 80% hrúbky steny alebo do  5cm 
od zadnej strany steny a na�erpanie Hydrogel-vodnej zmesi 
cez pakery do steny.      

  
5. Gélové zalievanie 

Kvôli nízkej viskozite v kombinácii s dobrou pri�navos�ou 
môže by� PURINJECT Hydrogel použitý ako metóda 
gélového zalievania, kde sú medzery zap��ané gélovým 
materiálom (napr. Delaminátované betónové dosky, at�.) 
použitý pomer Hydrogel k vode 1:10.  
 

6. Utes�ovanie malých dutín a netesností 
Kvôli reaktivite s vodou môže by� PURINJECT Hydrogel 
použitý na aktivované izolovanie malých dutín a netesností 
v okolí priechodiek v betónových konštrukciách, kde 
akýko�vek iný druh pomocného materiálu ( napr. handra, 
molitan )  je namá�aný v �istom PURINJECT Hydrogel a je 
aplikovaný do akejko�vek medzery, kde malé pretekanie vody 
môže by� problémom (výstup potrubia cez steny, at�.) 
 Použitý pomer Hydrogel k vode 1:1. 
 

7. Injektážne hadice 
Kvôli nízkej viskozite v kombinácii s relatívne rýchlou reakciou 
môže by� Purinject Hydrogel použitý na injektážne hadice  
nainštalované v nových štruktúrach pre okamžité zaizolovanie  
alebo pre neskoršie zaizolovanie. Použitý pomer Hydrogel k 
vode 1:12/13. 
 

 
�������� Ako PURINJECT Hydrogel 

pracuje? 

 
PURINJECT Hydrogel  pozostáva zo základu MDI, bezroztokovej, 
bezrozpúš�adlovej izokyanátovej zložky a bude ú�inkova� iba 



 
 

Preh�ad výrobkov 
 

 

 

                          

 
 

 

15

 

vtedy, ke� príde do kontaktu s vodou.. 
��Nad rozsah od 1:1 do 1:7 (polymér k vode) vytvára 

priliehavú,  nepriepustnú, vysoko elastickú penu; 
��Pri pomere 1:9 do 1:15 (polymér k vode) PURINJECT 

Hydrogel vytvára vysoko pružný a vysoko elastický gél. 
 

Pri správnom použití PURINJECT Hydrogel pri�ne k povrchu a 
vytvorí vysoko pružné, priliehavé, gumové tesnenie, ktoré 
okamžite zastaví vodu.     
 

 
��������Prevádzkové údaje 

 
Aby sa predišlo kondenzácii tekutiny na za�iatku práce, mala by 
by� teplota zložiek najmenej taká vysoká ako je teplota prostredia. 
 
Všetky otvorené sudy PURINJECT Hydrogel by mali by� o�istené 
suchým dusíkom a zakryté, ke� sa nepoužívajú. 
 
V závislosti od situácie môže by� PURINJECT Hydrogel 
pumpovaný použitím jednozložkového injektážneho �erpadla 
vybaveného pre vyššie tlaky, aby odolal tlaku vody. V prípade ak 
je ako druhý komponent použitá voda, mal by by� PURINJECT 
Hydrogel pumpovaný dvojzložkovým injektážnym �erpadlom. Po 
dokon�ení injektáže musí by� �erpadlo vy�istené najskôr vodou 
a potom PURCLEAN. 
 

 
��������Technické údaje 

                                                                                     
Farba:                                                  tmavohnedá 
Špecifická gravitácia:                1.10 - 1.12 g/cc   
Viskozita pri 25° C:                              600 - 800 mPa.s   
Doba uskladnenia v dobre utesnených sudoch: 6 mesiacov  

 
 
��������Reak�ný �as / kone�ný 

produkt 

 
Pomer 
Hydrogel/voda 

Krém sek. 
 

Gél sek. 
 

Kone�ný 
produkt 

1  :  1 20 - 30 50-60 Exp. pena  
1  :  4 60 - 80 110 - 130 Silný gél  
1  :  5 80 - 100 120 - 140 Silný gel  
1  : 10 3 - 4 min 6 -8 min Gél 
1  : 12 4 - 6 min 14 - 16 min Gél 
1  : 15 14 -16 min 35 - 40 min Jemný gél 

 
�asy boli merané pri  20 °C. 
Exp. pena: rozpínavá pena 
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Na kontrolu reakcie doporu�ujeme vo�né spev�ovacie podmienky.  
100 �astí váhy PURINJECT Hydrogel  x  �asti váhy vody. Pridaj 
vodu, pod�a receptu, do PURINJECT Hydrogel a zamiešaj. 
 
Na meranie krému, gélu a nárastu použite nasledovný postup: 
��Za�iato�ný �as (bod 0) je �as, po tom, �o bola voda pridaná a 

za�ína miešanie          
���as na krém je �as, pri ktorom zmes za�ína peni�. 
���as na gél je �as, kedy už materiál nie je schopný tiec� 
���as nárastu je �as, kedy už nie je zaznamenané žiadne �alšie 

rozpínanie 
 

 
��������Balenie 
 

 
25 kg 

 
��������Skladovanie 

 
Aby sa predišlo problémom, je ve�mi dôležité pochopi�, že tieto 
materiály sú citlivé aj na teplotu aj na vlhkos�. Preto by mali by�  
uskladnené v priestoroch, kde teplota nepresahuje 30°C alebo 
nie je nižšia než 10°C. 
 
Všetky �iasto�ne použité sudy by mali by� prekryté dusíkom a 
znovu utesnené, aby sa predišlo prístupu vlhka. 

 
 
��������Zdravotná prevencia 
 

 
Bežné hygienické zásady ako umytie si rúk pred jedením a 
faj�ením by mali by� dodržiavané. Ruky by mali by� umyté 
suchým �istiacim prostriedkom a následne mydlom a vodou. 
Vyhýbajte sa vdychovaniu výparov, dlhému kontaktu s 
pokožkou, kontaktu s otvorenými ranami na pokožke a užívaniu 
liekov. Používajte PURINJECT Hydrogel  pri dostato�nom 
vetraní. 
 
Vi� Purinject materiál  - Bezpe�nostné hárky. 

 
Pre detailnejšie informácie a radu Vám bude náš technický 
personál vždy k službám. 
 

 

Všetky informácie sú poskytnuté v dobrej viere a bez akejko�vek záruky. Aplikácia, používanie a spracovávanie týchto produktov je mimo našej 

kontroly a preto manipulácia s nimi je výhradne na vašu zodpovednos�. Akáko�vek vzniknutá prekážka spôsobená zlým použitím alebo z iného 

dôvodu, pre akéko�vek poškodenia, je vždy limitovaná do hodnoty tovaru dodaného spolo�nos�ou R&C sa. Výrobky a systémy sú vyrábané pod 

kompletnou kontrolou manažmentu kvality. (6. február, 2005) 
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ACRYLINJECT    
 
Utes�ovacie a spev�ovacie práce za prítomnosti alebo neprítomnosti vody prostredníctvom acrylovej 
injektážnej živice.            
 
 
��������Použitie     

 
Systém ACRYLINJECT sa používa na utes�ovacie a spev�ovacie 
práce za prítomnosti vody. Substancia je vstrekovaná cez pakre 
alebo injektážne hadice. Nízka viskozita produktu zabezpe�uje 
vysokú tekutos�. Je to hydrofóbny systém s kontrolovaným 
nastaveným �asom používaný pri nasledovných aplikáciách: 
 

• Upravovanie vodnej infiltrácie a prítoku podzemnej vody 
• Upravovanie pôdy 
• Upravovanie prázdnych miest a dutín vo forme cementovej 

kaše  
 
•    Ako ACRYLINJECT 
     pracuje? 

 
Systém ACRYLINJECT je netoxický vodný roztok 
multifunk�ných akrylických monomérov. Zložka zgelovatie za 
pár sekúnd až minút, ke� je tesne pred použitím pridaný  
iniciátor. Finálny produkt je jemný, lepivý gél. V mokrých alebo 
suchých podmienkach sa objem gélu zvä�šuje alebo zmenšuje 
zabezpe�ujúc tak dokonalú vodotesnos�. 

 
��������Opera�né údaje 

 
Treba pripravi� nasledovné zmesi: 

Zmes 1: Akryl - injektážna živica + Akryl - injektážny 
katalyzátor 

      Zmes 2: Akryl - injektážny iniciátor + voda 
 

Zmesi sú potom zmiešané v pomere 1:1. 
 

Pripravte zmes zložiek A a B a C + voda v dvoch 
neprieh�adných umelohmotných nádobách,  každá s vrchnákom. 
Vezmite rovnaké množstvo každej zložky a skontrolujte tvrdnúci 
nastavený �as zmesi. Upravte pomer ak treba. 
 
Zmes zložky A a B je stabilná aspo� pár hodín. Ak ju budete 
uchováva� uzatvorenú a na chladnom mieste, tak dokonca aj 
dlhšie. 
 

   Zmes zložky C + voda je stabilná pár dní pri teplote pod 25° C. 
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   Použitie: 
Pre pomalé tvrdnutie môžete použi� jednozložkové �erpadlo. 
Pripravte iba množstvá, ktoré môžu by� vstrekované prv než 
gél zaschne zmiešaním jedného dielu zložky A a B a jedného 
dielu zložky C a vody.  
 
Na všetky typy aplikácií sa doporu�uje použitie dvojzložkového 
�erpadla. 
Obe zmesi sú vstrekované v objeme pomeru �erpadla, 
najlepšie však 1:1. 
 
Manipulácia: 
Pri manipulácii so systémom Acrylinject sa držte odporú�aní 
stanovených v MSDS hárkoch. 
 
Môžu by� použité iba nádoby z nehrdzavejúcej ocele alebo 
plastu (PVC, polyetylén, polypropylén). 
 
Zabrá�te akémuko�vek kontaktu medzi zložkou B alebo 
katalyzátorom a zložkou C alebo iniciátorom bez toho, aby boli 
zriedené v ich vlastných zmesiach. (živica + katalyzátor a 
iniciátor + voda). 
Zmesi musia by� pred použitím dokonale homogénne. 
Nepridávajte viac než tri diely vody. 
 
�istenie zariadenia: voda. 

    

• Vlastnosti injektážnej 
kvapaliny 

 

     
    Zloženie: 

Štandardná injektážna kvapalina sa získa zmiešaním dvoch 
zmesí v pomere 1:1. Avšak v závislosti od podmienok 
injektovaného substrátu smie by� množstvo prítomnej vody v 
injektážnom roztoku trojnásobné k objemu živice. 
 
Viskozita: 
Viskozita roztoku Acrylinject bude závisie� od teploty a 
zriedenia. Zostane to nemenné až do bodu tvrdnutia. 
 
Bod tvrdnutia: 
Zgelovávanie sa spoma�uje pri nízkej teplote, ale stále pevnie 
aj pod teplotou 0°C. Reakcia je spomalená v kyslých 
podmienkach, zatia� �o v zásaditom prostredí je reakcia 
zrýchlená. Prítomnos� minerálov a kovov (obzvláš� železa a  
medi) môže zvýši� alebo zníži� pomer tvrdnutia, v závislosti od 
ich koncentrácie. 
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Ke� ponoríte do vody stla�ený gél, môže absorbova� vodu až 
do dvojnásobku svojej hmotnosti za pár týžd�ov bez 
prasknutia. Pri vlhkých podmienkach zostane objem gélu 
približne nemenný. Ak nie je prítomná voda, bude sa gel 
pomaly zráža� a zmenšova� bez prasknutia a trhlín. Tieto 
zmeny ve�kosti sú vratné a neznižujú kvalitu gélu. 
 

 
��������Technické údaje 

 
Systém ACRYLINJECT pozostáva z troch produktov: 

•      A zložka: Akrylinjektážna živica 
•      B zložka: Akrylinjektážny katalyzátor, tekutý aktivátor pre 

štandardný �as nastavenia medzi 10 sekundami a 30 
minútami 

• C zložka: Akrylinjektážny iniciátor v práškovej forme na 
lepšie rozpustenie vo vode 

 
Charakteristika: 

 
Vzh�ad:                                                oranžová tekutina 

     Aktívny obsah:                                     42% 
     Rozpustnos� vo vode:                        rozpustný 
     pH :                                                      6,5 – 7,0 
     Hustota:                                                1,2 g/l 

 Viskozita pri 20° C:                20 - 30  mPas   
 
��������Reak�ný �as  

 
Iniciátor Katalyzátor �as tvrdnutia 

0,25 0,25 43 min. 
0,50 0,50 12 min. 
1,00 1,00 3 min. 
2,00 2,00 27 sekúnd 

    % pod�a hmotnosti injektážneho roztoku 
�as tvrdnutia pri 20 ° C 
Živica/voda pomer 1:1 

 
��������Balenie   

 
A zložka: 22 kg vedrá 
B zložka: 1 kg 
C zložka: 1 kg 
 
Môže by� doru�ené pod súkromným ozna�ením. 

��������Skladovanie Usklad�ujte pri teplote nad 0° C a pod 25° C. 
Nevystavujte priamemu svetlu ani slne�nému žiareniu. 
Usklad�ujte v týchto podmienkach minimálne 6 mesiacov. 
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PURINJECT 1C SOIL 

 
Bezrozpúš�adlová polyuretánová živica na spevnenie pôdy. Neškodná životnému prostrediu a odolná 
biologickým vplyvom. 
 
 
��������Použitie 

 
PURINJECT 1C SOIL polyuretánová injektážna živica je 
jednozložkový bezrozpúš�adlový polymér ideálne vhodný na 
spevnenie pôdy.  
 
Tvorba plynov kysli�níka uhli�itého prakticky zlepší viskozitu a 
umožní penetrácii živice aj do najjemnejšieho piesku. 
 
Pri reakcii s vodou vytvára ve�mi tvrdý polyuretán, ktorý so 
substrátom (dobre nasýtené prízemné vrstvy) vytvára 
hydrofobickú a chemicky odolnú zloženinu, konglomerát. 

 
Dobrá pevnos� v tlaku je dosiahnutá za ve�mi krátky �as bez 
skr�enia I puknutia. 

 
��������Prevádzkové údaje 

 
PURINJECT 1C SOIL a katalyzátor sú ve�mi hygroskopické a 
balené pod suchým dusíkom. Použite otvorené nádoby hne� 
ako je to možné alebo opakovane uzavrite pod suchým 
dusíkom. 
 
Dobre premiešajte katalyzátor a uistite sa, že zmes je 
homogénna. Zmiešajte živicu a akcelerátor v pomere od 0,5% 
do 2%. 
 
Systém môže by� vstrekovaný ako jednozložkový  injektážny 
systém použitím oby�ajného jednozložkového �erpadla. 
(manuálneho, pneumatického alebo elektrického). 

 
��������Technické údaje 

 
NESTVRDNUTÝ POLYURETÁNOVÝ PREPOLYMÉR  

��Farba:          hnedá       
��Stav :                                            tekutina 
��Relatívna hustota pri 25°C:       1,12 kg/l 
��Teplota vznietenia:        > 150 ° C 
��Viskozita pri 25° C:        25 mPa.s  
��Doba skladovania pri 20 °C:       6 mesiacov 

 
FYZIKÁLNE KOEFICIENTY KATALYZÁTORA  

��Farba:                                         �íra 
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��Stav :                                            tekutina 
��Relatívna hustota pri 25°C:       0,98 kg/l 
��Teplota vznietenia:        > 150 ° C   
��    Viskozita pri 25° C:        8  mPa.s   

FYZIKÁLNA CHARAKTERISTIKA ŽIVICE + 
KATALYZÁTORA 
Stvrdnutý a injektovaný v piesku  

��Pevnos� v tlaku          12 MPa   
 
��������Reak�ný �as 

 
Množstvo katalyzátora (%) Reakcia (min.) 

0,5 % 9 – 11 
1,0 % 5 – 6 
2,0 % 2 – 3 

 
Indikovanie pri 20° C   

 
��������Balenie 

 
Živica:    25  kg sudy 
                        220  kg sudy 
                       1000  kg IBC 
Katalyzátor:    0,5 l 
     5 l 
     25 l 
Môže by� doru�ený pod súkromným ozna�ením. 

 
��������Skladovanie 

 
Zložky PURINJECT sú ve�mi stabilné materiály, pokia� sa s 
nimi správne manipuluje. Aby sa predišlo problémom, je ve�mi 
dôležité pochopi�, že tieto materiály sú citlivé aj na teplotu aj na 
vlhkos�. Preto by mali by� uskladnené v priestoroch, kde 
teplota nepresahuje 30°C alebo nie je nižšia než 10°C. 
Všetky �iasto�ne použité sudy by mali by� prekryté dusíkom a 
znovu utesnené, aby sa predišlo prístupu vlhka. 
Vy�istite �erpadlá s PURCLEAN. 

��������Zdravotná prevencia Bežné hygienické zásady ako umytie si rúk pred jedením a 
faj�ením by mali by� dodržiavané. Ruky by mali by� umyté 
suchým �istiacim prostriedkom a následne mydlom a vodou. 
Vyhýbajte sa vdychovaniu výparov, dlhému kontaktu s pokožkou, 
kontaktu s otvorenými ranami na pokožke a užívaniu liekov. 
Používajte PURINJECT 1C SOIL INJECTION SYSTEM  pri 
dostato�nom vetraní. (Vi� Purinject materiál  - Bezpe�nostné 
hárky - MSDS). 

Všetky informácie sú poskytnuté v dobrej viere a bez akejko�vek záruky. Aplikácia, používanie a spracovávanie týchto produktov je mimo našej 

kontroly a preto manipulácia s nimi je výhradne na vašu zodpovednos�. Akáko�vek vzniknutá prekážka spôsobená zlým použitím alebo z iného 

dôvodu, pre akéko�vek poškodenia, je vždy limitovaná do hodnoty tovaru dodaného spolo�nos�ou R&C sa. Výrobky a systémy sú vyrábané pod 

kompletnou kontrolou manažmentu kvality. (6. február, 2005) 
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HYDROIZOLÁCIE  
 

b. Nasávacie tesniace spoje 
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BENTOSTOP    
 
Hydrofilná bentonit – butylová zarážka waterstop na tesnenie betónových konštruk�ných spojov.          
 
BENTOSTOP je hydrofilná bentonit – butylová zarážka na 
tesnenie betónových konštruk�ných spojov alebo sa používa 
ako systémová zložka v bentonitových izola�ných systémoch 
hlinených podložiek alebo hlinených paneloch. 
           
BENTOSTOP môže by� nainštalovaný spolu s injektážnymi 
hadicami alebo drážkami channel na preventívne alebo nápravné curative 
izolácie s injektážnymi živicami ako napríklad systémom 
PURINJECT alebo ACRYLINJECT. 
 
 
 
• Ako BENTOSTOP pracuje? 

 
Betónové konštruk�né spoje môžu ukazova� jemné trhlinky 
alebo priehlbinky po�as prirodzeného procesu tvrdnutia. To 
môže spôsobi� prienik vody do betónu. 
V kontakte s vodou BENTOSTOP vodné pásy water bars  
nasajú aj do 400% svojho pôvodného objemu a tým spravia 
konštrukciu vodotesnú. Taktiež aj jemné trhlinky a priehlbiny sú 
ú�inne zatesnené. 

 
��������Opera�né údaje 

 
Systém BENTOSTOP funguje efektívne ak je dodržiavaný 
návod na použitie. 
V kyslom prostredí používajte verziu BENTOSTOP S! 
Upozornenie! Uistite sa, �i je betón suchý, hladký a zbavený 
prachu alebo iných zne�istení. Umiestnite BENTOSTOP v 
strede konštruk�ného spoja dodržiac vo�ný priestor asi 8 cm po 
oboch stranách vnútorných a vonkajších rebars na absorbovanie 
tlaku po�as puchnutia. 
Hoci je BENTOSTOP dodávaný s náterom na spomalenie vody 
neodporú�a sa inštalova� systém po�as silného daž�a, aby sa 
predišlo pred�asnému opuchu pred liatím (odlievaním) 
vertikálnych betónových múrov.  
Pokyny na inštaláciu: 
• Kefou odstrá�te prach a iné ne�istoty alebo vo�né �asti. 

Nerovné vertikálne plochy, ak sú, môžu by� vyhladené 
polyuretánovým tmelom (cfr. PURSWELL). 

• BENTOSTOP NET môže by� nainštalovaný na vertikálne 
plochy. 

• Na zachovanie a udržanie správnej pozície po�as liatia 
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betónu môže by� BENTOSTOP pripevnený (každých 30 cm). 
 
Upozornenie! Uistite sa, že oba konce valca sa pekne zbiehajú 
alebo použite prekrývanie asi 10 cm. 
 

 
��������Technické údaje 

 
• Hustota:           1,4 g/dm³ 
• Narastanie: do 400% pôvodného objemu 
• Κompatibilný s použitím pitnej vody 
• Ιnštalácia: medzi teplotami  -15 ° C do 50 ° C  
• Ηydrostatický tlak: 8 bar 

 
 
��������Spotreba     

 
Vypo�ítajte si potrebné množstvo pod�a d�žky konštruk�ných 
spojov. Berte do úvahy prekrytie overlap, asi 10 cm na koncoch 
každého valca. 
 

 
��������Balenie   

 
BENTOSTOP je štandardne dodávaný nasledovne: v zelenej 
farbe s vodným spoma�ovacím náterom 
 

• Farba: zelená alebo �ierna s vodným spoma�ovacím 
náterom 

• Rozmery: 20 x 25 mm, 20 x 10 mm 
• Valce: 5 alebo 10 m 
• Palety: 720 m / 800 m 

 
BENTOSTOP môže by� doru�ený pod súkromným ozna�ením. 
 

 
��������Skladovanie 

 
Usklad�ujte v chladných a suchých priestoroch na pôvodných 
paletách. 
 

 

Všetky informácie sú poskytnuté v dobrej viere a bez akejko�vek záruky. Aplikácia, používanie a spracovávanie týchto produktov je mimo našej 

kontroly a preto manipulácia s nimi je výhradne na vašu zodpovednos�. Akáko�vek vzniknutá prekážka spôsobená zlým použitím alebo z iného 

dôvodu, pre akéko�vek poškodenia, je vždy limitovaná do hodnoty tovaru dodaného spolo�nos�ou R&C sa. Výrobky a systémy sú vyrábané pod 

kompletnou kontrolou manažmentu kvality. (6. február, 2005) 
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PURSTOP    
 
PURSTOP je hydrofóbna polyuretánová zarážka na tesnenie betónových konštruk�ných spojov.          
 
PURSTOP je hydrofóbna polyuretánová zarážka na 
tesnenie betónových konštruk�ných spojov alebo sa používa 
ako systémová zložka v bentonitových izola�ných systémoch. 
Taktiež sa môže použi� na tesnenie prefabrikovaných prvkov 
ako sú rúry (hadice, ...).  
           
PURSTOP môže by� nainštalovaný spolu s injektážnou 
hadicou alebo drážkou na preventívne alebo nápravné  
izolácie s injektážnymi živicami ako napríklad systémom 
PURINJECT alebo ACRYLINJECT. 
 
 
 
• Ako PURSTOP pracuje? 

 
Betónové konštruk�né spoje môžu ukazova� jemné trhlinky 
alebo priehlbinky po�as prirodzeného procesu tvrdnutia. To 
môže spôsobi� prienik vody do betónu. 
V kontakte s vodou PURSTOP spoje nasajú aj do 250% od 
svojho pôvodného objemu a tým spravia konštrukciu vodotesnú. 
Taktiež aj jemné trhlinky a priehlbiny sú ú�inne zatesnené. 
 

 
��������Opera�né údaje 

 
Systém PURSTOP funguje efektívne, ak je dodržiavaný návod 
na použitie. 

 
Upozornenie! Uistite sa, �i je betón suchý, hladký a zbavený 
prachu alebo iných zne�istení. Umiestnite PURSTOP v strede 
konštruk�ného spoja dodržiac vo�ný priestor asi 8 cm po oboch 
stranách vnútorných a vonkajších rebars na absorbovanie tlaku 
po�as puchnutia. 
 
Hoci je PURSTOP dodávaný s vodný spoma�ova�om náteru 
neodporú�a sa inštalova� systém po�as silného daž�a, aby sa 
predišlo pred�asnému opuchu pred liatím na vertikálne 
betónové múry.  
 
Pokyny na inštaláciu: 

• Kefou odstrá�te prach a iné ne�istoty alebo vo�né �asti. 
• Nerovné vertikálne plochy ak sú, môžu by� vyhladené 

polyuretánovým tmelom (cfr. PURSWELL). 
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• Na zachovanie a udržanie správnej pozície po�as liatia 
betónu môže by� PURSTOP pripevnený (každých 30 cm). 

 
 
��������Technické údaje 

 
• Hustota:           1,6 Kg/dm³ 
•      Narastanie: 250% pôvodného objemu 
•      Ιnštalácia: medzi teplotami  -15 ° C do 50 ° C  
 

 
��������Spotreba     

 
Vypo�ítajte si potrebné množstvo pod�a d�žky konštruk�ných 
spojov. Uistite sa, že oba konce valca sa pekne zbiehajú alebo 
použite prekrývanie asi 10 cm. 
 

 
��������Balenie   

 
PURSTOP je štandardne dodávaný nasledovne: 
 

• Farba: modrá s vodným spoma�ovacím náterom 
• Rozmery: 20 x 10 mm, 20 x 5 mm 
• Valce: 5 m 
• Krabice: 6 valcov alebo m na krabicu 
•  

PURSTOP môže by� doru�ený pod súkromným ozna�ením. 
 

 
��������Skladovanie 

 
Usklad�ujte v chladných a suchých priestoroch na paletách v 
pôvodnom balení. 
 

 

Všetky informácie sú poskytnuté v dobrej viere a bez akejko�vek záruky. Aplikácia, používanie a spracovávanie týchto produktov je mimo našej 

kontroly a preto manipulácia s nimi je výhradne na vašu zodpovednos�. Akáko�vek vzniknutá prekážka spôsobená zlým použitím alebo z iného 

dôvodu, pre akéko�vek poškodenia, je vždy limitovaná do hodnoty tovaru dodaného spolo�nos�ou R&C sa. Výrobky a systémy sú vyrábané pod 

kompletnou kontrolou manažmentu kvality. (6. február, 2005) 
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HYDROIZOLÁCIE  
 

c. Betónová kryštalizácia 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CRISTALPROOF ALT 
Povrchová úprava, ktorá preniká do betónu pre h�bkové izola�né rozpúš�adlo. 
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•   Popis 

 
Cristalproof ALT je jedine�ná chemická úprava navrhnutá na 
izoláciu a ochranu betónu pred penetráciou vody do pórov a 
kapilár. Cristalproof ALT je zo všetkých Cristalproof izola�ných 
produktov najviac chemicky aktívny. Je ur�ený na povrchovú 
úpravu, ktorá preniká do betónu pre h�bkové izola�né 
rozpúš�adlo. Cristalproof ALT v skuto�nosti funguje v rámci 
betónového substrátu na zosilnenie reakcie medzi 
nehydrátovanými cementovými �asticami a vodou na spôsobenie 
�alšej hydratácie v betónovej mase. To sa odzrkad�uje v �alšej 
hydratácii v už vzniknutých póroch a kapilárach efektívne znižujúc 
priepustnos� betónu pokia� nie je penetrácia vody zastavená. 
Vykonávaním tohto sa stane betón trvalo vodotesný. Kvôli 
katalytickej povahe tejto technológie, akéko�vek presakovanie 
vody, ktoré sa objaví neskôr je znova využité na produkciu CSH 
kryštálov v póroch a kapilárach. Tento proces zvyšovania 
prirodzených schopností betónu použitím Cristalproof ALT 
znamená, že samo urovnávací proces betónu prevyšuje 
normálne a prirodzené schopnosti betónu. To umož�uje betónu 
zvyšova� prirodzený autogénne urovnávací proces umož�ujúc 
samo urovnávacie schopnosti trhlín až do 0,2 mm v priemere za 
prítomnosti vlhka. 
 

 
��������Odporú�ané použitie 

 
• Plavárne 
•     Tunely a podchodové (podzemná dráha) systémy 
•     Parkovacie garáže 
• Všetky podzemné betónové základy 
• Vrchy striech 
• Suché vaults (klenby, hrobky, pivnice, jaskyne) 
• Závody na odpadové a úpravné vody (rastliny) 
• Vodné veže a vodné nádrže 
• Námorné stavby 
• Potrubia 
• Mostovky 
• Betónové múry a podlahy 
 

 
•   •   •   •   Vlastnosti, úžitok a výhody 

 
Vlastnosti: 
• V skuto�nosti znižuje prenikanie vody cez betón 
•     Pôsobí na predídenie vysokého hydrostatického tlaku 
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•     Optimálny pre užívate�a – jednoduché zmiešanie s 
vhodným množstvom vody a brush on 

• Samo urovnáva nové vzniknuté vláso�nice, aby ú�inne 
zabránilo prieniku vody do betónu 

 
Úžitok: 
• Nízke náklady na použitie 
• Znižuje celkové náklady v�aka zvýšenej životnosti 
• Úplne eliminuje potrebu pre náhradné izola�né (vodotesné) 

systémy 
• Nižšie náklady na údržbu a zvýšená skuto�ná životnos� 
 
Výhody: 
• Menšia intenzita na dosiahnutie vä�šej produktivity 
• Zastavuje koróziu vystužujúcej ocele, zastavuje penetráciu 

vodných ne�istôt �o sa odzrkadlí vo zvýšenej životnosti a 
znížených príležitostných nákladoch 

• Menej šancí na pochybenie a žiadne prekážky v 
produktivite 

• Môže by� použité na zastavenie penetrácie vody cez betón 
za dramatických podmienok 

• Eliminuje drahé opravy zatia� �o poskytuje zvýšenú 
životnos� 
 

 
••••    Prevádzkové údaje 

 
CRISTALPROOF ALT je suchý prášok, ktorý ke� sa zmieša s 
vodou na krémovú konzistenciu môže by� použitý ako brush on 
kašovitá zmes (riedka malta) na betón ako povrchová 
penetra�ná úprava pri nasledovných zmiešavacích pomeroch: 
Použi 1 kg na m² na 1 vrstvu, alebo použi 800 g na 1m² v dvoch 
vrstvách v závislosti od aplikácie, zmiešaných 5 dielov prášku k 
2 dielom vody. 
CRISTALPROOF ALT môže by� taktiež použitý aj v spreji. Pri 
používaní sprejovej metódy dodržiavajte zmiešavacie pomery 
ako sú v návode a ihne� pokra�ujte s kefou (štetcom), aby sa 
zaistilo, že CRISTALPROOF ALT efektívne prenikne do pórov a 
kapilár. 
 

• Ako jeden náter použitím spreja: Použi 1 kg na m², 
zmiešaných 5 dielov prášku k 3 dielom vody. 

• Ako prvý náter použitím spreja: Použi dvakrát 0,8 kg na 
m², zmiešaných 5 dielov prášku k 3 dielom vody.    

     CRISTALPROOF ALT môže by� taktiež aplikovaný ako suchý   
     poprašok. Aby ste to vykonali jednoducho použite prášok a  
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     rozšírte ho rovnomerne po povrchu v pomere 1 kg na m2 pred  
     vykonaním špachtlovania (hladenia). Tento systém môže by�  
     vykonaný úspešne, iba ke� je hladenie používané na kone�nú  
     úpravu. 
 

 
�������� Technické údaje 

 
• Farba:                                          šedá 
• Stav:                                            prášok 
• Sušina:                                        100%  
• Objemová hmotnos�:                   1,45 
• pH:                                               13 
• Rýchlos� penetrácie:                     2,1 mm za týžde� 
• Ve�kos� �astice:                           50 – 150 mikrónov 
• Vodný tlak:                   170 m (ke� je použitý ako 2 nátery)  
• Doba životnosti :                         2 roky (ak sa skladuje v  
                                                                 suchom) 
 

 
•    •    •    •    Tvrdnutie 

 
CRISTALPROOF ALT vyžaduje mokré tvrdnutie. Držte sa 
inštrukcií v návode na použitie, ktoré sa týkajú konkrétneho 
CRISTALPROOF ALT. 

 
••••    Rozsah 

 
Všetky jednotlivé nátery – použitie: 1 kg prášku na 1m² 
Ako prvý náter: 0,8 kg prášku na 1m² 
Ako druhý náter: 0,8 kg prášku na 1m² 

 
�������� Balenie   

 
20 x 25 kg vrecia alebo vedrá. 
Náhradné balenie môže by� na požiadanie k dispozícii.  

 
�������� Skladovanie 

 
Usklad�ujte v suchých priestoroch, otvorené vrecia alebo vedrá 
budú znehodnotené, ak budú vystavené vlhkosti. 

 
�������� Zdravotná prevencia 

CRISTALPROOF ALT je systém založený na cementovej báze 
a ako taký je alkalický. Môže spôsobi� podráždenie o�í a 
pokožky. Používajte náležité a vhodné ochranné oble�enie a 
ochranu o�í pri miešaní a / alebo používaní CRISTALPROOF 
ALT. (vi� MSDS) 

 

Všetky informácie sú poskytnuté v dobrej viere a bez akejko�vek záruky. Aplikácia, používanie a spracovávanie týchto produktov je mimo našej 

kontroly a preto manipulácia s nimi je výhradne na vašu zodpovednos�. Akáko�vek vzniknutá prekážka spôsobená zlým použitím alebo z iného 

dôvodu, pre akéko�vek poškodenia, je vždy limitovaná do hodnoty tovaru dodaného spolo�nos�ou R&C sa. Výrobky a systémy sú vyrábané pod 

kompletnou kontrolou manažmentu kvality. (6. február, 2005) 
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CRISTALPROOF WATERSTOP 
 
Ve�mi rýchlo tvrdnúca cementová injektážna malta, ktorá okamžite zastaví tok vody cez betónové trhliny a 
diery.  
 

 
• Popis 

 
CRISTALPROOF WATERSTOP je ve�mi rýchlo tvrdnúca 
cementová injektážna malta, ktorá okamžite zastaví tok vody cez 
betónové trhliny a diery. CRISTALPROOF WATERSTOP je 
nezrážajúca sa, vysoko tmeliaca hydraulická cementová zložka, 
ktorá stuhne v priebehu 2 minút. Bude pokra�ova� v spev�ovaní 
aj po položení, prevyšujúc silu betónu, na ktorý bola položená. 
 

 
�������� Vlastnosti (F), úžitok (B) a  
       Výhody (A) 

 
F. Jednodielna zložka. 
A. 	ahko miešate�ná, použite�ná a aplikovate�ná jednoduchým  
    pridaním vody. 
B. Efektívna a ú�inná aplikácia.  
 
F. Zastavuje okamžite tok vody. 
A. Umož�uje okamžitú opravu plochy.  
B.  Zvyšuje produktivitu on-site (stanoviš�a) 
 
F. Netoxická, nemetalická a bez vápnika 
A. Bezpe�ná pre zavedenia pitnej vody použitie pitnej vody 
B. Môže by� použitá pre všetky potreby utesnenia on site.  
 
F. Ve�mi vysoká štruktúrna pevnos�. 
A. Oprava môže zastavi� tok vody pod vysokým tlakom. 
B.  Zvyšuje efektivitu nákladov v�aka zvýšenej doby životnosti. 

 
••••    Odporú�ané pre: 

 
• Zastavenie toku vody z trhlín a dier. 
• Vystužovanie 
• Vyp��anie dier a trhlín. 
 

 
•    •    •    •    Prevádzkové údaje 

 
CRISTALPROOF WATERSTOP je zmiešaný s vodou na 
tmelovú konzistenciu. Môže by� použitý na zastavenie toku vody 
v betóne, tehle, alebo tvárniciach. CRISTALPROOF 
WATERSTOP môže by� aplikovaný rukou použitím rukavíc na 
nap��anie dier, trhlín a puklín. Vložka by mala by� manuálne 
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spracovaná a umiestnená do trhliny pevným pritla�ením až 
pokia� nestvrdne. Vi� oprava existujúcich medzier a spojov 
CRISTALPROOF WATERSTOP – A) Stavebné opravy s 
te�úcou vodou pre kompletný návod na použitie. Vymiešajte iba 
dostato�né množstvo produktu, ktorý sa bude aplikova� do 
jednej minúty. Pretrite materiál, nako�ko extrémne rýchlo tvrdne. 

 
 
�������� Technické údaje 

 
• Farba:                                tmavošedá 
• Stav:                                  prášok 
• Sušina:                              100%  
• Objemová hmotnos�:         1,45 
• pH:                                     13 
• Pevnos� v tlaku:                 50 MPa za 7 dní   
• Doba životnosti :                2 roky (ak sa skladuje v 

suchom) 
 

 
�������� Balenie   

  
20 / 25 kg vrecia alebo vedrá. 
Náhradné balenie môže by� na požiadanie k dispozícii.  
 

 
�������� Skladovanie 

 
Usklad�ujte v suchých priestoroch, otvorené vrecia alebo vedrá 
budú znehodnotené, ak budú vystavené vlhkosti. 
 

 
�������� Zdravotná prevencia 

 
CRISTALPROOF WATERSTOP je systém založený na 
cementovej báze a ako taký je alkalický. Môže spôsobi� 
podráždenie o�í a pokožky. Používajte náležité a vhodné 
ochranné oble�enie a ochranu o�í pri miešaní  alebo používaní 
CRISTALPROOF WATERSTOP. (vi� MSDS – Bezpe�nostné 
hárky výrobcu kvôli zdravotným a bezpe�nostným informáciám). 

 

Všetky informácie sú poskytnuté v dobrej viere a bez akejko�vek záruky. Aplikácia, používanie a spracovávanie týchto produktov je mimo našej 

kontroly a preto manipulácia s nimi je výhradne na vašu zodpovednos�. Akáko�vek vzniknutá prekážka spôsobená zlým použitím alebo z iného 

dôvodu, pre akéko�vek poškodenia, je vždy limitovaná do hodnoty tovaru dodaného spolo�nos�ou R&C sa. Výrobky a systémy sú vyrábané pod 

kompletnou kontrolou manažmentu kvality. (6. február, 2005) 
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CRISTALPROOF ADMIX 
 
Cristalproof admix je �ahko pridávaný do �erstvého betónu v pred zmesi batch plant alebo priamo do 
domiešava�a mix truck. Je navrhnutý na zlepšenie betónu efektívnou vodotesnos�ou a na zredukovanie 
zrazených trhlín. 
 

 
• Popis 

 
CRISTALPROOF ADMIX Je navrhnutý na zlepšenie betónu 
efektívnou vodotesnos�ou a na zredukovanie zrazených trhlín. 
Tým sa poskytuje cenovo priaznivé riešenie na membránové 
systémy, zatia� �o sa zvyšuje životnos� betónu. 
 
CRISTALPROOF ADMIX je �ahko pridávaný do �erstvého betónu 
v pred zmesi alebo priamo do domiešava�a. Pracuje na princípe 
sústavného zabra�ovania vlhkosti od penetrácie cez betón 
vytvorením chemickej reakcie v póroch a kapilárach na zlepšenie 
hydrata�ného procesu zložiek cementu v betóne. 
 
Ako prísada do betónu CRISTALPROOF ADMIX bude 
podporova� k rastu dodato�né CSH kryštály v betóne využívajúc 
vlastný prirodzený hydrata�ný proces betónu na zníženie jeho 
priepustnosti. Zvýšený hydrata�ný proces taktiež umož�uje zvýši� 
schopnos� betónu na samo urovnávanie mikro trhliniek za 
prítomnosti vlhka.  
 

 
��������Odporú�ané použitie 
 
 
 
 

 
• Plavárne 
• Tunely a podchodové (podzemná dráha) systémy 
• Parkovacie garáže 
• Všetky podzemné betónové základy 
• Vrchy striech 
• Suché (klenby, hrobky, pivnice, jaskyne) 
• Závody na odpadové a úpravne vody (rastliny) 
• Vodné veže a vodné nádrže 
• Námorné stavby 
• Potrubia 
• Mostovky 
• Betónové múry a podlahy 
 

 
�������� Vlastnosti (F), úžitok (B) a  
       Výhody (A) 

 
F. Nahrádza všetky membrány. 
A. Eliminuje vodotesné sub-trade a súvisiace  problémy.  
B. Zvyšuje produktivitu, znižuje náklady a zvyšuje životnos�.  
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F. Prakticky znižuje penetráciu vody do betónu. 
A. Zastavuje koróziu vystužujúcej ocele, zastavuje penetráciu  
    vodou prinášaných ne�istôt, vyplývajúcich zo zvýšenej  
    životnosti a zníženia alternatívnych nákladov. 
B.  Znižuje celkové náklady cez zvýšenú životnos� 
 
F. Jednoduché pre užívate�a – jednoducho pridané do zmesi  
     betónu 
A. Menej šancí na chyby a žiadne prekážky na produktivitu  
B. Ve�mi nízke užívate�ské náklady, žiadne problémy  
    spôsobené chybou robotníka. 
 
F. Znižuje trhliny až do 60%. 
A. Vyžaduje menej opráv, poskytuje lepšiu kone�nú kvalitu.  
B. Nižšie náklady na opravu. 
 
F. Urovná nové jemné trhlinky.      
A. Zvyšuje životnos� betónu. 
B. Nižšie náklady na údržbu a zvyšuje skuto�nú životnos�. 
 

 
• • • • Prevádzkové údaje 

 
CRISTALPROOF ADMIX je suchý prášok, ktorý je pridávaný 
priamo do mokrej betónovej zmesi po�as dávkovania. Môže by� 
aj pridávaný do domiešava�a pred príchodom na stavenisko 
alebo dokonca na stavenisku. Dávkovací pomer je 2 kg na 100 kg 
cementu (vi� dávkovanie). 
 
Znižuje zložky vody od 7 do 10%, napriek tomu, že bude vyzera� 
betón menej mokrý než by normálne vyzeral, bude poskytova� 
zvýšené slump zosúvanie (pokles) a tvarovate�nos� na 
vyrovnanie nepomeru vo vode, �o u�ah�uje liatie a ukladanie. 
CRISTALPROOF ADMIX bude prakticky zvyšova� produktivitu. 
 
Zredukova� alebo eliminova� air-entraining prímesí ako sa žiada. 
CRISTALPROOF ADMIX bude normálne zvyšova� air – 
entrainment (strhovanie) o 1 až 3%.  
 
Miešajte 10 minút pri vysokej rýchlosti pred položením, aby ste 
vytvorili dôkladnú zmes. Ak by sa malo prida� super - 
zmäk�ovadlo, tak ho pridajte po pridaní CRISTALPROOF ADMIX. 
Nepridávajte do zmesi vodu na zvýšenie poklesu. Uložte betón 
do 45 minút, aby ste využili maximálne výhody toku a ú�innosti. 
Vyhnite sa skorým kone�ným úpravám a presušeniu. 
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POZNÁMKY: 

• CRISTALPROOF ADMIX spoma�uje východzí a 
závere�ný �as ukladania pod�a ve�a podmienok. 

• CRISTALPROOF ADMIX je bez materiálov založených 
na báze oleja, stearates, chloridov, sodíka a kremi�itanu.  

 
 
�������� Technické údaje 

 
• Farba:                                          šedá 
• Vzh�ad:                                        zrnitý prášok 
• Maximálna ve�kos� �astice:         US mesh 30                   
• Sušina:                                        100%  
• Objemová hmotnos� :                  1,4 
• pH:                                              13 
• Vodná odolnos�:                          150 m tlaková výš 

 
••••    Dávkovanie 

 
Dávka je 2% cementovej zložky = 2 kg Cristalproof Admix na 
100 kg cementu, 6 kg Cristalproof Admix na každých 300 kg 
malty. 
Betón s vyšším obsahom cementu bude vyžadova� propor�ne 
viac Cristalproof Admix. 
Poznámka:  Cristalproof Admix je meraný, primeraný, 
dávkovaný do cementu a cementových zložiek iba ako  
popol�ek a kremíkový výpar a nie je meraný, primeraný, 
dávkovaný na celý reliéf betónu. Uistite sa, že neobsahuje vodu, 
piesok alebo agregáty v dávkovacom komponente. 

 
�������� Balenie   

 
20 / 25 kg vrecia alebo vedrá. 
Náhradné balenie môže by� na požiadanie k dispozícii.  

 
�������� Skladovanie 

 
Usklad�ujte v suchých priestoroch, otvorené vrecia alebo vedrá 
budú znehodnotené, ak budú vystavené vlhkosti. 

 
�������� Zdravotná prevencia 

 
Cristalproof Admix je systém založený na cementovej báze a 
ako taký je alkalický. Môže spôsobi� podráždenie o�í a pokožky. 
Používajte náležité a vhodné ochranné oble�enie a ochranu o�í 
pri miešaní alebo používaní Cristalproof Admix.  
(vi� MSDS - Bezpe�nostné hárky výrobcu kvôli zdravotným a 
bezpe�nostným informáciám) 

 

Všetky informácie sú poskytnuté v dobrej viere a bez akejko�vek záruky. Aplikácia, používanie a spracovávanie týchto produktov je mimo našej 

kontroly a preto manipulácia s nimi je výhradne na vašu zodpovednos�. Akáko�vek vzniknutá prekážka spôsobená zlým použitím alebo z iného 

dôvodu, pre akéko�vek poškodenia, je vždy limitovaná do hodnoty tovaru dodaného spolo�nos�ou R&C sa. Výrobky a systémy sú vyrábané pod 

kompletnou kontrolou manažmentu kvality. (6. február, 2005) 

 


