
Integruota hidroizoliacija

BETOCRETE®-C
Kristalinės hidroizoliacijos sistema

Kristalinių priedų sistema su sandarinimo ir injektavimo juostomis, 
bei kitomis hidroizoliacinėmis medžiagomis. 

Saugus sprendimas.
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 1 Pipe lead-through

 3  AQUAFIN -CJ6

 4  ASO -Tape

 6   ASO -SR
 
 7   AQUAFIN -EJ

 8 AQUAFIN -CJ5

 9 AQUAFIN -WM12

 2 AQUAFIN -CJ1
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Kristalinė betono hidroizoliacija 
su dviguba 2-in-1 technologija.  
Milteliai ar skystis, 
Jums rinktis. 

Kartu su miltų pavidalo priedais SCHOMBURG siūlo skysto pavidalo priedus, 
kurie sertifikuoti pagal DIN EN 934-2. Tai supaprastina dozavimą ir užtikrina 
tolygų pasiskirstymą.

Paprastas dozavimas ypač pasitvirtino didelių pastatų projektuose. 
Didesnius pranašumus dėl naudojimo patikimumo ir greičio
 siūlo automatiniai dozavimo įrenginiai.

Apsaugo 
armatūrą nuo korozijos

Plastifikatorius
Sumažina kapiliarinių 
porų skaičių

Hidrofobinis efektas
Sumažina vandens 
įgeriamumą

Kristalinė technologija 
Kristalinė technologija 
sumažina vandens įsiskverbimą 
nano-kristalų pagalba
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Kristalinė 
technologija

Skystieji 
produktai (CL)

Kristalų augimas 
 
- Reakcija vyksta tarp drėgmės betone, laisvų kalkių cemente ir BETOCRETE®-C.
- Sukuria nano kristalus, kurie užauga iki 0,5 mm.

BETOCRETE®

CL-210-WP

Hidroizoliacinis priedas 
(CE sertifikuotas)

BETOCRETE®

CL-170-P

Plastifikatorius (CE sertifikuotas) 
Sumažina v/c santykį

BETOCRETE®

CP-350-CI

Standartiniam betonui

BETOCRETE®

CP-360-WP

Hidroizoliacinis priedas 
(CE sertifikuotas)

Papildoma 
technologija

Hidrofobinis 
efektas (WP) 
Neleidžia papildomai 
įsiskverbti ir absorbuoti 
vandenį.

Apsauga nuo 
korozijos (CI)
Armatūra yra papildomai 
apsaugoma nuo korozijos.

Plastifikatorius (P, S) 

Sumažinamas v/c santykis ir 
kapiliarų kiekis betone, tuo 
pačiu sumažinamas vandens 
įgeriamumas.

Miltelių 
produktai (CP)



6 schomburg.com

Privalumai

Sumažinamas vandens įgeriamumas 
Naudojant BETOCRETE®-C produktus vandens 
įgeriamumas sumažinamas iki 80 %. 
Nepriklausomų savarankiškų betono gamintojų 
tyrimo institutai parodo, jog vandens 
prasiskverbimas, naudojant Betocrete-C produktus 
su vandeniui nepralaidžios betono receptūromis, 
kurių vid. prasiskverbimas iki 25 mm, buvo 
sumažintas iki 5 mm. Vandens garų pralaidumas 
taip pat sumažėjo 10 kartų.

Gerina patvarumą
Kadangi vanduo yra pagrindinė kenksmingų 
medžiagų transportavimo ir cheminių reakcijų terpė, 
BETOCRETE®-C pagerina betono atsparumą. 
Nepriklausomų laboratorijų tyrimais nustatyta, kad 
betonas su priedais tampa atsparesnis 
karbonizacijai, chloridų migracijai, šalimo šilimo 
ciklams ir cheminiam poveikiui.

“Savaime užgyjantis” betonas 
Kaskart aktyviajai medžiagai sureagavus su 
vandeniu pradeda augti nauji nano kristalai ir šis 
procesas nesustoja daugybę metų. Plataus mąsto 
tyrimai rodo, kad betonas su BETOCRETE®-C 
produktais turi savybę savaime užauginti 0,4 mm 
kiaurai einančius trūkius ir 0,5 mm nepilnus 
įtrūkimus. Tai sumažina pastato priežiūros išlaidas.

Užtikrina ilgaamžiškumą
Naudojant BETOCRETE®-C produktus galima 
pratęsti pastatų eksploatavimo trukmę iki 75%. 
Laikas iki gelžbetoninių konstrukcijų depasyvacijos 
gali būti atidėtas iki 30 metų! Padidinta investicijų 
grąža!

Chloridų migracijos 
koeficientas [ -10-12 m2 ]

Laikas iki armatūros depasyvacijos [a]

100

0,1

1 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

1

10

Cnorm = 40 mm

Paprastas betonas, CEM I, v/c = 0,5

BETOCRETE® CEM I, CL-210-WP, 
v/c = 0,5

H2O
CO2

CO2

WS
CA(OH)2H2O

/// = CaCO3 + CO2
+ H2O + WS

 = CaCO3 + CO2
+ H2O + WS

100 µm 60 µm 
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Taikymo sritys – Patikimas sprendimas architektams ir rangovams

Poveikio klasė 
pagal EN 206-1 Poveikio klasės žala Žalos požymiai BETOCRETE®-C privalumai
XF 
(Šaldymo atšildymo 
poveikis)

 ·  Tankio padidėjimas 
vanduo/ledas

 ·  Padidėjęs kapiliarinis 
įgeriamumas

 ·  Paviršiniai trūkiai
 · Pažeidžiama vidinė matrica
 · Trupėjimas

 · Sumažinamas kapiliarinis įgėrimas
 · Sumažinamas įgeriamas drėgmės kiekis
 · Kristalai uždaro kapiliarus

XD/XS 
(Chloridai)

 ·  Pavojingų chloridų patekimas
 · Plieno korozija

 ·  Armatūros irimas, korozija
 ·  Projektinio, konstrukcinio stiprio 

netekimas

 ·  Sumažinama drėgmės ir joje ištirpusių 
chloridų migracija

 ·  Ženkliai sumažinama chloridų migracija

XC 
(Karbonizacija)

 ·  Karbonizacija (Depasyvacija)
 ·  Sumažinama pH reikšmė

 ·  Armatūros irimas, korozija
 · Trūkiai, dėl susidariusių rūdžių

 · Sumažinamas įgeriamas drėgmės kiekis
 · Ženkliai sumažinama karbonizacija

XA 
(Agresyvi cheminė 
aplinka)

 ·  Betono konstrukcijų cheminis 
ardymas

 ·  Sparčiai nykstantis viršutinis 
sluoksnis

 · Pažeista vidinė matrica

 ·  Uždarant kapiliarus, sumažinama tirpių 
cheminių medžiagų migracija

Vandens surinkimo ir 
laikymo baseinai

Rezervuarai

Elektros jėgainių aušinimo bokštaiPožeminiai parkingai

Kanalizacijos latakaiPamatai Tuneliai ir betoniniai vamzdžiai

Baseinai įrengti grunte

BETOCRETE®-C serija - paprasčiausias ir patikimiausias pasirinkimas visoms 
betoninėms monolitinėms konstrukcijoms, kurios yra veikiamos vandens.
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Rekomendacijos planavimui

Reikalavimai 
betonui*
Cemento kiekis Min. 270 kg/m3 CEM I; 290 kg/m3 CEM II; 380 kg/m3 CEM III/A

Lakieji pelenai 80 kg/m³

Granuliuotasis 
aukštakrosnės šlakas

100 kg/m³ 

v/c santykis < 0,55 

Užpildų dydis 16 mm, atskirais atvejais 32 mm

Konstrukcijos storis Konstrukcijos storis neturėtų būti mažesnis nei 15 cm

*   Priklauso nuo būtinos ekspozicijos klasės, taip pat iš lakiųjų pelenų ir (arba) granuliuoto aukštakrosnių šlakų – išskyrus 
BETOCRETE®-CP-355-CI. Daugiau informacijos rasite dabartiniame techninių duomenų lape.

Dozavimas*: v/c santykis
< 0,4 0,75 % CEM 1,75 % CEM

> 0,4–0,5 0,80 % CEM 1,85 % CEM

> 0,5–0,55 0,95 % CEM 2,00 % CEM

Dozavimas
Betono gamykloje Įdėti BETOCRETE®-CP į užpildus ir maišyti 

mažiausiai 30 sekundžių prieš įdedant 
cementą ir vandenį. Po sumaišymo maišyti 
mažiausiai 45 sekundes, kol mišinys pasieks 
projektines savybes.

BETOCRETE®-CL galima įmaišyti kartu su 
vandeniu arba įpilti į jau sumaišytą betoną.

Statybvietėje Statybvietėje BETOCRETE®-CP yra
sumaišomas su vandeniu 1:1 ir pilamas į 
maišymo būgną. Maišymo trukmė 1 min/m3 
betono, netrumpiau 5 min. 
BETOCRETE®-CP-360-WP galima pilti tiesiai 
į būgną, jo maišyti su vandeniu nereikia.

BETOCRETE®-CL pilamas tiesiai į maišymo 
būgną, maišymo trukmė 1 minutė 1 m3 
betono, bet visas maišymas ne trumpiau 
kaip 5 min.

*  Dozavimas priklauso nuo naudojamo cemento kiekio ir atitinkamo vandens cemento santykio konkrečiam receptui. 
Šios lentelės yra rekomendacinio pobūdžio. Kiekvienu atveju rekomenduoja atlikti preliminarius bandymus.

BETOCRETE®

CP
BETOCRETE®

CL

Rekomendacijos dozavimui
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SCHOMBURG sujungia patikimus sprendimus su komercine sėkme ir aplinkos 
apsauga. Mes laikomės tvarumo visoje vertės grandinėje ir nustatome griežtus 
reikalavimus mūsų produktams ir partneriams.

Sistemos „Saugi betoninių konstrukcijų hidroizoliacija“ apžvalga tvariam pastatui:

 · Mažai išmetamų teršalų ir be lakiųjų organinių junginių (VOC) produktų
 · Ilgaamžiškumo užtikrinimas, Ilgalaikis saugus naudojimas ir sumažintos eksploatacinės išlaidos
 · Dėl sausų pastatų sumažėja šilumos nuostoliai ir pagerėja oro kokybė
 · Integruota hidroizoliacija yra 100% perdirbama
 · Mažinamas vandens ir plastifikatoriaus poreikis
 · „Savaime užgyjančio“ efekto dėka sumažinamos remonto sąnaudos

Šios ir kitos savybės leidžia jūsų statiniui išsiskirti ir išlaikyti vertę.

Jei turite klausimų dėl savo pastato sertifikavimo su mūsų produktais, tiesiog pasikalbėkite su mumis.

Žaliasis SCHOMBURG 
Aplinkos apsauga yra neatskiriama 
kiekvieno sprendimo dalis

Gemeinsam mit der Deutschen Bauchemie e.V. unterstützt 
SCHOMBURG das Nachhaltige Bauen über Umweltprodukt-
deklarationen (EPDs) beim Institut Bauen und Umwelt e.V.

Ag

BB

SC
HOMBURG-System

e – geprüft für Ihre Sich
er

he
it 

· 
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Atsparumas Gėlas vanduo +

Druskingas vanduo +

Cheminis atsparumas +

Nepastovaus vandens lygio zonos ++

Atmosferinis poveikis Aukšta temperatūra ++

Žema temperatūra ++

Lietaus / padidėjęs drėgmės 
poveikis montavimo metu

+

Vandens nepralaidumas Vandens nepralaidumas, Brinkimas ++

Atsparumas vandens slėgiui ++

Kita Tvirtinimas/Montavimas ++

Ekologiškumas ++

Ekonominis naudingumas ++

 o = tinka + = gerai tinka ++ = labai gerai tinka

AQUAFIN®

CJ5

Konstrukcinių siūlių sandarinimas su bentonitinėmis ar elastomerinėmis juostomis

Kiti sistemos elementai

Priedai
Laikantys spaustukai, Omega laikikliai

Tvirtinimo pavyzdžiai

AQUAFIN-CJ5 sumontavus. Dviejų AQUAFIN-CJ5 juostų  
sujungimas betone.

juostų persidengimas lengvai  
sutvirtinamas laikančiu spaustuku.
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Konstrukcinių siūlių sandarinimas su bentonitinėmis ir termoplastinėmis 
juostomis

Atsparumas Gėlas vanduo + + +

Druskingas vanduo + + ++

Cheminis atsparumas o o +

Nepastovaus vandens lygio zonos + + ++

Atmosferinis 
poveikis

Aukšta temperatūra + + ++

Žema temperatūra + + ++

Lietaus / padidėjęs drėgmės
poveikis montavimo metu

o ++ o

Vandens  
nepralaidumas

Vandens nepralaidumas, Brinkimas + + ++

Atsparumas vandens slėgiui + + ++

Kita Tvirtinimas/Montavimas + + ++

Ekologiškumas + + ++

Ekonominis naudingumas + + ++

Tvirtinimas

1.   Tvirtinimas naudojant 
montavimo klijus

Alternatyva: mechaninis
tvirtinimas

2.  Sujungiami galai, suleidžiami 
lygiai arba perdengiami

3. Kampiniai sujungimai

AQUAFIN®

CJ3
AQUAFIN®

CJ4
AQUAFIN®

CJ6

Priedai
Tvirtinimo tinklelis, tvirtinimo klijai

 o = tinka + = gerai tinka ++ = labai gerai tinka
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Atsparumas Gėlas vanduo + +

Druskingas vanduo ++ ++

Cheminis atsparumas ++ ++

Nepastovaus vandens lygio zonos ++ ++

Atmosferinis poveikis Aukšta temperatūra + +

Žema temperatūra + +

Lietaus / padidėjęs drėgmės 
poveikis montavimo metu

++ ++

Vandens nepralaidumas Vandens nepralaidumas, Brinkimas ++ ++

Atsparumas vandens slėgiui ++ ++

Kita Tvirtinimas/Montavimas o o

Ekologiškumas + +

Ekonominis naudingumas o o

AQUAFIN®-P1 taip pat gali būti injektuojamas, 
kai yra vandens slėgis

AQUAFIN®

CJ1

AQUAFIN®

P4

AQUAFIN®

CJ2

AQUAFIN®

P4

Konstrukcinės siūlės yra dažniausiai 
pasitaikančios silpnosios hidroizoliacijos 
vietos. Neteisingai jas užsandarinus 
paliekamas kelias vandeniui į pastato vidų.

„AQUAFIN®-CJ“ produktai idealiai papildo 
užtikrintą hidroizoliaciją su BETOCRETE® 
gaminiais.

 o = tinka + = gerai tinka ++ = labai gerai tinka

Konstrukcinių siūlių sandarinimas su injektavimo žarnomis

Betono hidroizoliacijos sistemos elementai
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Atsparumas Gėlas vanduo +

Druskingas vanduo +

Cheminis atsparumas ++

Nepastovaus vandens lygio zonos ++

Atmosferinis poveikis Aukšta temperatūra ++

Žema temperatūra o

Lietaus / padidėjęs drėgmės poveikis montavimo metu ++

Vandens nepralaidumas Vandens nepralaidumas, Brinkimas ++

Atsparumas vandens slėgiui ++

Kita Tvirtinimas / Montavimas o

Draugiškas aplinkai +

Ekonominis naudingumas ++

Suvirinamumas ++

 o = suitable + = well suited ++ = very well suited

AQUAFIN®

EJ

Panaudijimo pavyzdžiai

AQUAFIN-EJ vidinė hidroizoliacinė juosta AQUAFIN-EJ išorinė hidroizoliacinė juosta

Konsrtukcinių ir deformacinių sūlių sandarinimas su PVC juostomis
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Naudojimo sritis Sienos ++ ++ ++

Grindys ++ ++ ++

Betono viduje ++ ++ ++

Betono išorėje ++ ++ ++

Atsparumas šalčiui ++ ++ ++

UV atsparumas ++ ++ ++

Cheminis atsparumas + ++ ++

Lankstumas + o +

Atmosferinis poveikis Aukšta temperatūra ++ ++ ++

Žema temperatūra ++ ++ +

Vandens nepralaidumas Vandens nepralaidumas o o o

Atsparumas teigiamam 
vandens spaudimui

+ + +

Kita Tvirtinimas/Montavimas ++ ++ +

Ekologiškumas + + +

Ekonominis naudingumas + + +

INDUFLEX
MS

INDUFLEX
PU

INDUFLEX
PS

Deformacinių siūlių sandarinimas hermetikais

Panaudojimo pavyzdžiai

Deformacinių siūlių sandarinimas 
su INDUFLEX.

Horizontalios siūlės sandarinimas 
su INDUFLEX.

Horizontalios/Vertikalios siūlės 
sandarinimas su INDUFLEX.

 o = tinka + = gerai tinka ++ = labai gerai tinka

Betono hidroizoliacijos sistemos elementai
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Naudojimo sritis Sienos ++ +

Grindys ++ +

Betono viduje ++ +

Betono išorėje ++ +

Atsparumas šalčiui ++ o

UV atsparumas ++ +

Cheminis atsparumas ++ +

Lankstumas ++ +

Atmosferinis poveikis Hohe Temperaturen ++ +

Niedrige Temperaturen ++ o

Vandens nepralaidumas Vandens nepralaidumas ++ +

Atsparumas teigiamam 
vandens spaudimui

++ +

Kita Tvirtinimas/Montavimas + ++

Ekologiškumas ++ ++

Ekonominis naudingumas ++ ++

ASO® 
Tape

ASO® 
Dichtband-2000-S

Deformacinių siūlių sandarinimas hidroizoliacinėmis juostomis

Sistemos produktai
 · ASO®-SR (pagrindo juosta)
 · ASODUR®-K4031 (skirta ASO®-Tape)
 · AQUAFIN®-2K/M (skirta ASO®-Joint-Tape-2000-S)
 · AQUAFIN®-RS300 (skirta ASO®-Joint-Tape-2000-S)

 o = tinka + = gerai tinka ++ = labai gerai tinka
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Atsparumas Gėlas vanduo + +

Druskingas vanduo + +

Cheminis atsparumas ++ +

Nepastovaus vandens lygio zonos ++ +

Atmosferinis poveikis Aukšta temperatūra ++ ++

Žema temperatūra ++ ++

Lietus / padidėjęs drėgmės poveikis 
montavimo metu

++ ++

Skersmuo DN110

DN160

DN200

Ilgis skersmeniui 24 cm 50 cm

30 cm

35 cm

Kita Tvirtinimas / montavimas ++ ++

Draugiškas aplinkai ++ ++

Ekonominis naudingumas ++ ++

 o = tinka + = gerai itnka ++ = labai gerai tinka  = įprasto dydžio vamzdis

Vamzdis  
sienoje

Vamzdis  
pagrinde

Vamzdžiai

Vamzdis pagrinde Vamzdis sienoje

Betono hidroizoliacijos sistemos elementai
Vamzdžių sandarinimas
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Basic properties Medžiaga PVC

Membranos storis 1.2 mm

Rišanti medžiaga PP vilna

Sulydoma +

Sukibimas +

Resistance Gėlas vanduo +

Druskingas vanduo +

Cheminis atsparumas ++

Nepastovaus vandens lygio zonos ++

UV atsparumas +

Atmosferinis poveikis Aukšta temperatūra ++

Žema temperatūra ++

Lietus / padidėjęs drėgmės poveikis montavimo metu +

Kita Tvirtinimas / montavimas o

Draugiškas aplinkai +

Ekonominis naudingumas ++

 o = tinka + = gerai tinka ++ = labai gerai tinka

AQUAFIN®

WM12

Hidroizoliacinė ruloninė membrana

Panaudijimo pavyzdžiai
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Schematiniai brėžiniai

Atraminės sienos hidroizoliacija

Pagrindo plokštės ir sienų 
žemiau grunto hidroizoliacija

Reikšmė

  Gelžbetonio konstrukcijos su BETOCRETE® -C

  Konstrukcinių siūlių sandarinimas su AQUAFIN® -CJ6

  Paruošiamasis betono sluoksnis

Vandens rezervuaro hidroizoliacija

Lifto duobių hidroizoliacija

BETOCRETE®-C ir AQUAFIN®-CJ6  
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Tepamos hidroizoliacijos sprendimai

Tepama kristalinė hidroizoliacija yra užtepama ant jau išlieto betono. Esant sąlyčiui su 
vandeniu, aktyviosios medžiagos įsigeria į betoną, užpildydamos plyšius ir kapiliarus 
augančiais kristalais.

AQUAFIN®

IC

Tepama kristalinė suspensija

COMBIDIC®

AQUAFIN®

2K/M

COMBIFLEX®

AQUAFIN®

RS300

ASOCRET
IM

Kristalinis remontinis mišinys

FIX
20-T

Kristalinis greitai 
reaguojantis mišinys

Savybės Ypatingai betoniniams paviršiams

Daugiafunkcinis panaudojimas, hidroizoliacija iš vidaus ir išorės

Papildomai apsaugo nuo korozijos 

Galima naudoti nepriklausomai nuo aplinkos sąlygų

 Savaime augančių kristalų dėka sumažinamos remonto ir priežiūros sąnaudos

sandarinimas naudojant 
bituminę hidroizoliaciją

Panaudojimas pagal DIN EN 15814

Puikiai tinka sandarinti iš lauko pusės

Universalus panaudojimas, tinka mūriniams ir betoniniams paviršiams

Sandarinimas naudojant 
mineralinę hidroizoliaciją

Panaudojimas pagal DIN 18533/18534/18535 ir DIN EN 1504-2

Daugiafunkcinis panaudojimas, hidroizoliacija iš vidaus ir išorės

Universalus panaudojimas, tinka mūriniams ir betoniniams paviršiams

Tepama kristalinė hidroizoliacija 

Sandarinimas naudojant bitumines ir mineralines hidroizoliacijas
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SCHOMBURG GmbH & Co. KG 
Aquafinstrasse 2–8
D-32760 Detmold (Germany)
phone +49-5231-953- 00 
fax +49-5231- 953-108
email export@schomburg.de
www.schomburg.com

Lithuania
SCHOMBURG BALTIC
Telefonas + 370 698 25309
Mail  info@schomburgbaltic.eu
www.schomburgbaltic.eu

SCHOMBURG grupė vysto, gamina ir parduoda 
aukštos kokybės statybinių gaminių sistemas šioms 
sritims

• Pastatų sandarinimas - hidroizoliacija
• Pastatų restauravimas
• Plytelių ir natūralaus akmens montavimas
• Grindų ir paviršių apsauga
• Betono technologijos
• Gelžbetoninių konstrukcijų atstatymas ir apsauga

SCHOMBURG turi pripažinimą tarptautinėje 
rinkoje, kaip statybos produktų vystytoja, jau net 
80 metus. Statybinių produktų sistemos sukurtos 
SCHOMBURG gamyklose laikomos itin aukšto 
lygio visame pasaulyje.

Inžinerijos specialistai labai vertina SCHOMBURG 
grupės specialistų konsultacijas, kaip ir jų platų 
aukštos kokybės produktų pasirinkimą.

Norėdama likti priešakyje, SCHOMBURG visada 
investuoja į naujų ir esamų produktų tobulinimą ir 
vystymą. Tai garantuoja aukštą produktų kokybės 
lygį ir klientų pasitenkinimą.


