
Stavebné hydroizolácie / rekonštrukcie stavieb

Tesniace systémy  
pre betónové konštrukcie
Kryštalické utesnenie betónových konštrukcií  
so systémovými doplnkami

Tekuté a práškové prísady do betónu s kryštalickým tesniacim  
účinkom v systéme s tesniacimi prvkami do pracovných a dilatačných  
škár, náterovými hydroizoláciami a samopriľnavou hydroizolačnou fóliou.

Istota riešenia.
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 1 AQUAFIN -CJ3
  AQUAFIN -CJ4
  AQUAFIN -CJ6

 4  ASO -Tape
  ASODUR-K4031

 5    INDUFLEX-PU 
INDUFLEX-MS 

 6   ASO -SR
 
 7   AquaDIL -D

 8 AQUAFIN -CJ5

 9 AQUAFIN -WM12

 2 AQUAFIN -CJ1
  AQUAFIN -P4

 1 AQUAFIN -CJ3
  AQUAFIN -CJ4
  AQUAFIN -CJ6
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Inovatívna „2 v 1“ technológia  
s kryštalickým tesniacim účinkom 
Práškové alebo tekuté – 
máte na výber. 

SCHOMBURG, jeden z popredných dodávateľov hydroizolačných systémov, 
ponúka prísady do betónu podľa EN 934-2 s kryštalickým tesniacim účinkom,  
a to v práškovej alebo tekutej forme. Tieto prísady umožňujú jednoduché  
dávkovanie a zaručujú maximálnu istotu pri výrobe čerstvého betónu. 

Jednoduchosť dávkovania oceníte najmä pri veľkých objemoch. Automatické 
dávkovače poskytujú množstvo výhod z hľadiska bezpečnosti a rýchlosti 
primiešavania prísad do betónu.

Plastifikačný účinok 
Redukcia množstva kapilárnych pórov 
v dôsledku zníženia vodného súčiniteľa.

Hydrofobizačný účinok
Obmedzenie kapilárnej nasiakavosti.

Kryštalická technológia 
Obmedzenie priesaku  
vody nanokryštálmi.
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Kryštalická  
technológia

Tekuté  
výrobky (CL)

Hydrofilný účinok 
 
-  Reakcia medzi pôsobiacou vodou, hydroxidom vápenatým z cementového  
kameňa a aktívnymi tesniacimi látkami prísady BETOCRETE-C.

- Tvorba ihlicových kryštalických novotvararov v kapilárach a mikrotrhlinách.

Doplňujúca  
technológia

Práškové  
výrobky (CP)

BETOCRETE®

CL-170-P

Plastifikačná prísada s kryštalickým 
tesniacim účinkom

Plastifikačný  
účinok (P, S)
 
Vplyvom plastifikačnej resp. 
superplastifikačnej zložky je 
možné znížiť vodný súčiniteľ 
ČB, čo vedie k redukcii 
množstva kapilárnych pórov 
v zatvrdnutom betóne a tým 
pádom aj hĺbke presiaknutia 
tlakovou vodou.

BETOCRETE®

CL-210-WP

Hydrofobizačná prísada 
s kryštalickým tesniacim účinkom

BETOCRETE®

CP-360-WP

Hydrofobizačná prísada 
s kryštalickým tesniacim účinkom

Hydrofobizačný  
účinok (WP)
 
Zníženie kapilárnej  
nasiakavosti zatvrdnutého 
betónu.
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Koeficient migrácie 
chloridov [ -10-12 m2 ]

Čas pasivácie výstuže [roky]
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1
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Cnorm = 40 mm

Porovnávací betón, CEM I, V/C = 0,5

CEM I, BETOCRETE CL-210-WP,  
V/C = 0,5

H2O
CO2

CO2

WS
CA(OH)2H2O

/// =

 = CaCO3 + CO2

+ H2O + WS

100 µm 60 µm 

Výhody

Zníženie hĺbky presiaknutia vodou
Použitím prísady z rady BETOCRETE-C sa 
v zatvrdnutom betóne môže hĺbka presiaknutia 
tlakovou vodou znížiť až o 80 %. Dokonca aj 
u vodonepriepustných betónov so strednou  
hĺbkou presiaknutia 25 mm od rôznych  
renomovaných výrobcov potvrdzujú nezávislé 
laboratórne skúšky zníženie až na 5 mm.

Predĺženie trvanlivosti
Voda ako hlavné transportné médium 
škodlivých látok prispieva ku vzniku chemických 
reakcií v betóne. Tým, že sa použitím prísady 
BETOCRETE-C prenikanie vody do betónu 
obmezí, zlepší sa tiež jeho trvanlivosť. 
Skúšobné protokoly nezávislých skúšobných 
laboratórií preukazujú, že dochádza k  
významnému zvýšeniu odolnosti betónu proti 
karbonatizácii, migrácii chloridov, striedavému 
pôsobeniu mrazu a rozmrazovania, ako aj proti 
chemickým vplyvom. 

„Samotesniaci“ betón
Vo všeobecnosti je známe, že tzv. pasívne 
mikrotrhliny v betónových konštrukciách (ktoré 
sú stabilizované a nedilatujú) majú tzv. 
„samotesniacu schopnosť“. Táto vlastnosť je 
definovaná ako schopnosť postupného  
znižovania prieniku vody priebežnými trhlinami 
v čase v závislosti od šírky trhliny a tlakového 
spádu až do dosiahnutia „ustáleného stavu 
priesaku vody trhlinou“. Slovenská smernica pre 
biele vane (SmeBV) uvádza návrhové hodnoty 
deliacich trhlín 0,10 až 0,20 mm. Použitie 
kryštalických prísad BETOCRETE-C výrazne 
napomáha samotesniacej schopnosti trhlín 
a tým zvyšuje bezpečnosť koncepcie bielych 
vaní.

Predĺženie životnosti
Použitie prísad BETOCRETE-C môže predĺžiť 
životnosť železobetónových konštrukcií až  
o 75 %. Časové obdobie, kedy je výstuž  
prirodzenou alkalitou betónu chránená pred 
koróziou, sa môže predĺžiť až o 30 rokov.  
Tým sa výrazne zvyšuje návratnosť investície!
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Stupne vplyvu 
prostredia podľa 
STN EN 206 Poškodenie Prejavy Ako pomáha BETOCRETE-C
XF  
(Striedavé pôsobenie 
mrazu a  
rozmrazovania)

 ·  Zväčšovanie objemu  
voda / ľad

 ·  Zvýšená kapilárna  
nasiakavosť

 ·  Poškodenie vnútornej štruktúry 
 · Bodové odlupovanie
 ·  Postupný rozpad povrchovej 

oblasti

 ·  Zníženie kapilárnej nasiakavosti 
a transportu vody

 ·  Uzavretie kapilár kryštalickými  
novotvarmi

XD/XS  
(Korózia vplyvom  
chloridov)

 ·  Vnikanie chloridov do  
pórovej štruktúry betónu

 · Korózia výstuže

 ·  Poškodenie až úplná  
degradácia výstuže

 ·  Strata statickej únosnosti

 ·  Zníženie transportu vody s obsahom 
chloridov do vnútra betónu

 ·  Výrazné obmedzenie migrácie  
chloridov

XC 
(Korózia vplyvom  
karbonatizácie)

 ·  Karbonatizácia  
cementového kameňa

 ·  Klesanie hodnoty pH  
betónu až po  
depasiváciu výstuže

 ·  Poškodenie až úplná  
degradácia výstuže

 ·  Odlupovanie betónu, prejavy 
expanzného tlaku hrdzavejúcej 
výstuže v krycej vrstve

 ·  Zníženie transportu vody
 ·  Výrazné obmedzenie karbonatizácie

XA  
(Korózia vplyvom  
chemického  
pôsobenia)

 ·  Chemický rozpad  
cementového kameňa

 ·  Poškodenie vnútornej štruktúry
 ·  Postupný rozpad povrchovej 

oblasti

 ·  Obmedzenie vlhkostného transportu 
a tým vnikania chemikálií kapilárnou 
pórovou štruktúrou

Retenčné nádrže, ČOV

Skladovacie nádrže

Elektrárenské chladiace vežeParkovacie plochy – 
základové dosky

Kanalizačné stoky a šachtyPozemné stavby Tunely a betónové potrubia

Bazény

Oblasti použitia

Prísady BETOCRETE-C sú prvou voľbou pre všetky ŽB základové konštrukcie, ktoré majú byť v kontakte so 
spodnou vodou, najmä pre veľké stavby.
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Požiadavky  
na betón*
Obsah cementu min. 270 kg/m3 CEM I; 290 kg/m3 CEM II; 380 kg/m3 CEM III/A

popolček max. 80 kg/m³

Vysokopecná troska max. 100 kg/m³ 

Vodný súčiniteľ (V/C) < 0,55 

Max. zrno kameniva 16 mm, vo výnimočných prípadoch 32 mm

Hrúbka konštrukcie min. 150 mm, podrobnosti sú uvedené v Smernici pre biele vane od SKSI

*   Je potrebné tiež zohľadniť požiadavky STN EN 206. Ďalšie podrobnosti sú uvedené v príslušnom technickom liste.

Dávkovanie*:  
vodný súčiniteľ
< 0,4 0,75 % z hmotnosti CEM 1,75 % z hmotnosti CEM

> 0,4–0,5 0,80 % z hmotnosti CEM 1,85 % z hmotnosti CEM

> 0,5–0,55 0,95 % z hmotnosti CEM 2,00 % z hmotnosti CEM

Spracovanie
V betonárni BETOCRETE-CP je potrebné nadávkovať na 

kamenivo a miešať min. 30 sekúnd. Následne  
sa pridá zámesová voda, cement a pokračuje  
sa v miešaní min. 45 sekúnd k dosiahnutiu 
použiteľnosti čerstvého betónu.

BETOCRETE-CL možno pridať spolu so  
zámesovou vodou alebo ako poslednú zložku 
do čerstvého betónu.

V domiešavači Do miešacieho bubna pridať celé určené  
množstvo prísady BETOCRETE-CP, následne 
dobre premiešať. V závislosti od objemu  
čerstvého betónu v miešacom bubne sa dodrží 
čas miešania 1 minúta na každý m³. Minimálny 
čas miešania 5 minút.

Do miešacieho bubna pridať celé určené 
množstvo prísady BETOCRETE-CL, následne 
dobre premiešať. V závislosti od objemu  
čerstvého betónu v miešacom bubne sa dodrží 
čas miešania 1 minúta na každý m³. Minimálny 
čas miešania 5 minút.

*  Potrebné dávkovanie závisí okrem iného od receptúry betónu a od reaktívnosti cementu. Stanoví sa v rámci počiatočných skúšok 
typu betónu. Hodnoty v tabuľke sú orientačné.

BETOCRETE®

CP
BETOCRETE®

CL

Odporúčania k spracovaniu

Odporúčania k návrhu
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SCHOMBURG ponúka spoľahlivé riešenia, ktoré sú zároveň hospodárne a šetrné  
k životnému prostrediu. Dávame do popredia udržateľnosť v celom hodnotovom reťazci, 
a preto podrobujeme naše výrobky a dodávateľov prísnemu hodnoteniu. 

Prehlaď systémových výhod „Spoľahlivé a bezpečné tesniace systémy pre betónové konštrukcie“ pre trvale 
udržateľnú výstavbu: 

 · Výrobky s nízkymi emisiami a bez obsahu organických prchavých látok (VOC) - bezpečné použitie
 ·  Použiteľnosť nízkoemisných a recyklovateľných spojív vďaka ich špeciálnym vlastnostiam
 ·  Predĺžená trvanlivosť – dlhé a bezpečné používanie, zníženie nákladov na životný cyklus stavby
 · Zníženie strát tepla, zlepšenie kvality vzduchu v interiéri vďaky suchej stavebnej konštrukcii
 · 100% recyklovateľnosť vďaka integrálnemu utesneniu
 · Úspora vody a ďalších prísad (plastifikátorov)
 · Menšia spotreba cementu – zníženie celkovej spotreby energie
 ·  Zníženie nákladov na údržbu a sanácie vďaka „samoutesneniu“ trhlín, trvalý aktívny tesniaci systém

Tieto a ďalšie funkcie umožňujú zvyšovať hodnotu stavebného objektu v dlhodobom horizonte.

Ak máte otázky ohľadom certifikácie budov a použitia výrobkov SCHOMBURG,  
neváhajte sa na nás obrátiť.

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 

· 

Green SCHOMBURG   
Ochrana životného prostredia je 
základom všetkých našich riešení
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Príslušenstvo
Ω-strmene, malé spony

Systémové prvky pre utesnenie betónových konštrukcií
Tesniace plechy do pracovných škár

Odolnosť sladká voda +

slaná voda +

chemické zaťaženie +

oblasť kolísajúcej hladiny vody ++

Poveternostné  
podmienky pri  
spracovaní

vysoké teploty ++

nízke teploty ++

dážď / zvýšená vlhkosť +

Vodonepriepustnosť vodonepriepustnosť ++

odolnosť proti tlakovej vode ++

Iné montáž / spracovateľnosť ++

šetrnosť k životnému prostrediu ++

hospodárnosť ++

 o = dobrá + = veľmi dobrá ++ = výborná

AQUAFIN®

CJ5

Príklady použitia

Zabudovaný plech  
AQUAFIN-CJ5.

Spoj dvoch plechov  
AQUAFIN-CJ5 po  
zabetónovaní.

Spoje sa jednoducho 
zafixujú sponami
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Odolnosť sladká voda + + +

slaná voda + + ++

chemické zaťaženie o o +

oblasť kolísajúcej  
hladiny vody

+ + ++

Poveternostné 
podmienky pri 
spracovaní

vysoké teploty + + ++

nízke teploty + + ++

dážď / zvýšená vlhkosť o ++ o

Vodoneprie-
pustnosť

vodonepriepustnosť,  
zväčšenie objemu pri 
napučaní

+ + ++

odolnosť proti tlakovej vode + + ++

Iné montáž / spracovateľnosť + + ++

šetrnosť k životnému  
prostrediu

+ + ++

hospodárnosť + + ++

Spracovanie

 o = dobrá + = veľmi dobrá ++ = výborná

1.  nalepenie pomocou  
montážneho lepidla

Alternatívne: mechanické  
prichytenie

2.  spoje s 50 mm presahom 
(CJ6) alebo na tupo (CJ3, CJ4)

3. kútové spoje

AQUAFIN®

CJ3
AQUAFIN®

CJ4
AQUAFIN®

CJ6

Príslušenstvo
montážna mriežka alebo lepidlo

Bentonitové a elastomérne napučiavacie pásky do pracovných škár
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Odolnosť sladká voda +

slaná voda ++

chemické zaťaženie ++

oblasť kolísajúcej hladiny vody ++

Poveternostné  
podmienky pri  
spracovaní

vysoké teploty +

nízke teploty +

dážď / zvýšená vlhkosť ++

Vodoneprie- 
pustnosť

vodonepriepustnosť ++

odolnosť proti tlakovej vode ++

Iné montáž / spracovateľnosť o

šetrnosť k životnému prostrediu +

hospodárnosť o

AQUAFIN®

P4

 o = dobrá + = veľmi dobrá ++ = svýborná

Pracovné škáry v betóne sú známou slabinou betónových  
konštrukcií, ktorá je však často podceňovaná

Nesprávne utesnené škáry majú za následok, že do stavby rýchlo 
preniká podzemná voda, zadržovaná alebo presakujúca voda, čo 
spôsobuje nemalé škody. V závislosti od typu stavby, pôsobiacich 
okolitých vplyvov (konštrukcie pod úrovňou terénu, nadzemné vodné 
nádrže, mosty, ...), od zvoleného typu tesnenia dilatácií (vonkajšie, 
vnútorné), ako aj od celkovej hydroizolačnej koncepcie stavebnej 
konštrukcie (biela vaňa, čierna vaňa, hnedá vaňa, ...) je potrebné 
voliť vhodný a kompatibilný typ tesniaceho prvku.

Ucelený výrobkový systém od spoločnosti SCHOMBURG  
poskytuje bezpečné riešenia pre najrozličnejšie kombinácie  
požiadaviek a uvažovaných faktorov. K dispozícii je Vám náš  
bezplatný poradenský servis.

Systémové prvky pre utesnenie betónových konštrukcií
Injektážne hadičky a živice do pracovných škár

AQUAFIN®

CJ1
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Odolnosť sladká voda +

slaná voda +

chemické zaťaženie ++

oblasť kolísajúcej hladiny vody ++

Poveternostné  
podmienky pri  
spracovaní

vysoké teploty ++

nízke teploty o

dážď / zvýšená vlhkosť ++

Vodoneprie- 
pustnosť

vodonepriepustnosť ++

odolnosť proti tlakovej vode ++

Iné montáž / spracovateľnosť o

šetrnosť k životnému prostrediu +

hospodárnosť ++

zvariteľnosť ++

Aqua®

TAPE (pracovné škáry)

 o = dobrá + = veľmi dobrá ++ = výborná

Aqua®

DIL (dilatačné škáry)

PVC Tesniace profily do pracovných a dilatačných škár

Príklady použitia

Vnútorný dilatačný pás AquaDIL-D. Vonkajší dilatačný pás AquaDIL-DA.
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Oblasť použitia zvislé škáry ++ ++

vodorovné škáry ++ ++

vnútorné prostredie ++ ++

vonkajšie prostredie ++ ++

mrazuvzdornosť po vytvrdnutí ++ ++

odolnosť proti UV-žiareniu ++ ++

chemická odolnosť + ++

flexibilita + o

Poveternostné  
podmienky pri  
spracovaní

vysoké teploty ++ ++

nízke teploty ++ ++

Vodoneprie- 
pustnosť

vodonepriepustnosť o o

odolnosť proti „pozitívnej“ tlakovej 
vode (návodná strana)

+ +

Iné montáž / spracovateľnosť ++ ++

šetrnosť k životnému prostrediu + +

hospodárnosť + +

 o = dobrá + = veľmi dobrá ++ = výborná

INDUFLEX
MS

INDUFLEX
PU

Príklady použitia

Povrchové uzavretie dilatačnej 
škáry pružným tmelom 
INDUFLEX.

Použitie pružného tmelu 
INDUFLEX v podlahe.

Použitie pružného tmelu 
INDUFLEX v styku  
podlaha / stena.

Systémové prvky pre utesnenie betónových konštrukcií
Pružné tmely do dilatačných škár
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 o = dobrá + = veľmi dobrá ++ = výborná

Oblasť použitia zvislé škáry ++ +

vodorovné škáry ++ +

vnútorné prostredie ++ +

vonkajšie prostredie ++ +

mrazuvzdornosť po vytvrdnutí ++ o

odolnosť proti UV-žiareniu ++ +

chemická odolnosť ++ +

flexibilita ++ +

Poveternostné  
podmienky pri  
spracovaní

vysoké teploty ++ +

nízke teploty ++ o

Vodoneprie- 
pustnosť

vodonepriepustnosť ++ +

odolnosť proti „pozitívnej“ tlakovej 
vode (návodná strana)

++ +

Iné montáž / spracovateľnosť + ++

šetrnosť k životnému prostrediu ++ ++

hospodárnosť ++ ++

ASO® 
Tape

ASO® 
Dichtband-2000-S

Systémové výrobky

 · ASO-SR (penový povrazec)
 · ASODUR-K4031 (pre ASO-Tape)
 ·  AQUAFIN-2K/M-PLUS 

(pre ASO-Dichtband-2000-S)
 ·  AQUAFIN-RS300 

(pre ASO-Dichtband-2000-S)

Tesniace pásky do pracovných a dilatačných škár
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Základné vlastnosti materiál PVC

hrúbka 1,2 mm

kontaktná vrstva k ČB PP-tkanina

zvariteľnosť +

možnosť lepenia +

Odolnosť sladká voda +

slaná voda +

chemické zaťaženie ++

oblasť kolísajúcej hladiny vody ++

odolnosť proti UV-žiareniu +

Poveternostné  
podmienky pri  
spracovaní

vysoké teploty ++

nízke teploty ++

dážď / zvýšená vlhkosť +

Iné montáž / spracovateľnosť o

šetrnosť k životnému prostrediu +

hospodárnosť ++

 o = dobrá + = veľmi dobrá ++ = výborná

AQUAFIN®

WM12

Príklady použitia

Systémové prvky pre utesnenie betónových konštrukcií
Plošná hydroizolácia samopriľnavou  
hydroizolačnou fóliou – aplikovaná pred  
inštaláciou výstuže a pred liatím betónu



17schomburg.sk

Výkresy detailov
BETOCRETE®-C a AQUAFIN®-CJ

Oporná stena

Základová doska a obvodové steny 
pod úrovňou terénu

Legenda

  integrálne použitie prísady BETOCRETE -C s kryštalickým 
tesniacim účinkom  v ŽB-konštrukcii, tzv. bielej vani

 tesnenie pracovných škár AQUAFIN -CJ

 podkladný betón

Výťahová šachta
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Výkresy detailov
AQUAFIN®-IC a AQUAFIN®-CJ

50/11  AF/SF/HS/JM

The purchaser’s rights in regards to products quality are based on our sales and delivery terms. This technical description is strictly an
example illustration and is not claimed to be exhautive. It is the user’s responsibility to consult local building codes and regulations
before carrying out any product applications. This version is no longer valid with the publication of a new printed version. Always
check our website for th most current valid version under www.schomburg.de/en.

Internal crystalline waterproofing of basement
(e.g. underground car parking)

Technical Drawing 1.15.5

SCHOMBURGSCHOMBURG GmbH & Co. KG
Aquafinstraße 2–8
D-32760 Detmold (Germany)
Phone: +49-5231-953-00
Fax: +49-5231-953-108
web: www.schomburg.de/en

1. Plain concrete
2. Foundation
3. Reinforced concrete
4. INDU-FLEX-CJ13
5. Crystalline waterproofing AQUAFIN-IC
6. 50 mm screed (optional)

3

5

6

4

2

1

50/11  AF/SF/HS/JM

The purchaser’s rights in regards to products quality are based on our sales and delivery terms. This technical description is strictly an example
illustration and is not claimed to be exhautive. It is the user’s responsibility to consult local building codes and regulations before carrying out any
product applications. This version is no longer valid with the publication of a new printed version. Always check our website for th most current valid
version under www.schomburg.de/en.

Retaining wall waterproofing

Technical Drawing 1.15.6

SCHOMBURGSCHOMBURG GmbH & Co. KG
Aquafinstraße 2–8
D-32760 Detmold (Germany)
Phone: +49-5231-953-00
Fax: +49-5231-953-108
web: www.schomburg.de/en

1. Plain concrete
2. Foundation
3. INDU-FLEX-CJ13
4. Crystalline waterproofing AQUAFIN-IC

34

2

1

Oporná stena

Základová doska a obvodové steny 
pod úrovňou terénu

Legende

1. podkladný betón
2. ŽB-konštrukcia, tzv. biela vaňa
3. tesnenie pracovných škár AQUAFIN-CJ
4. kryštalická hydroizolácia AQUAFIN-IC
5. Oceľová platňa

Výťahová šachta

50/11  AF/SF/HS/EF/JM

The purchaser’s rights in regards to products quality are based on our sales and delivery terms. This technical description is strictly an example illustration and is
not claimed to be exhautive. It is the user’s responsibility to consult local building codes and regulations before carrying out any product applications. This
version is no longer valid with the publication of a new printed version. Always check our website for th most current valid version under
www.schomburg.de/en.

Elevator pit / sump pit waterproofing

Technical Drawing 1.15.7

SCHOMBURGSCHOMBURG GmbH & Co. KG
Aquafinstraße 2–8
D-32760 Detmold (Germany)
Phone: +49-5231-953-00
Fax: +49-5231-953-108
web: www.schomburg.de/en

1. Plain concrete
2. Reinforced concrete
3. INDU-FLEX-CJ13
4. Crystalline waterproofing AQUAFIN-IC

3

3

1

2

2

1

2

4

Detail:
5. Steel plate
6. Washer
7. Tightening nut
8. Threaded anchor
9. Anchoring grout INDUCRET-VK4060, -VK4065 or -VK4070

6

4

8

9

7 5

50/11  AF/SF/HS/EF/JM

The purchaser’s rights in regards to products quality are based on our sales and delivery terms. This technical description is strictly an example illustration and is
not claimed to be exhautive. It is the user’s responsibility to consult local building codes and regulations before carrying out any product applications. This
version is no longer valid with the publication of a new printed version. Always check our website for th most current valid version under
www.schomburg.de/en.

Elevator pit / sump pit waterproofing

Technical Drawing 1.15.7

SCHOMBURGSCHOMBURG GmbH & Co. KG
Aquafinstraße 2–8
D-32760 Detmold (Germany)
Phone: +49-5231-953-00
Fax: +49-5231-953-108
web: www.schomburg.de/en

1. Plain concrete
2. Reinforced concrete
3. INDU-FLEX-CJ13
4. Crystalline waterproofing AQUAFIN-IC

3

3

1

2

2

1

2

4

Detail:
5. Steel plate
6. Washer
7. Tightening nut
8. Threaded anchor
9. Anchoring grout INDUCRET-VK4060, -VK4065 or -VK4070

6

4

8

9

7 5

  6. Podložka
  7. Matica
  8. Závitová tyč
  9. Chemická kotva
10.  Betónová podlaha /  

cementový poter

3

4

210
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Dodatočne aplikované hydroizolácie –  
sekundárna ochrana 
Kryštalické hydroizolácia

Pri dodatočnej kryštalickej hydroizolácii sa na betónovú konštrukciu aplikuje silikátový náterová 
hmota obsahujúca aktívne tesniace látky, ktoré vpenetrujú do povrchovej vrstvy betónu. Za 
prítomnosti vody reagujú tieto s hydroxidom vápenatým z cementového kameňa za tvorby 
ihlicových kryštalických novotvarov, ktoré postupne utesňujú kapiláry a pasívne mikrotrhliny.

Vlastnosti tesniaci systém pre betónové konštrukcie

multifunkčne použiteľný na návodnej, ako i vzdušnej strane ŽB konštrukcie

zníženie hĺbku presiaknutia tlakovou vodou do betónu pod 50 mm

odolnosť proti močovke – vhodnosť pre komunálne ČOV

vhodnosť pre priamy styk s pitnou vodou

Hrubovrstvé hydroizolačné povlaky  
na báze asfaltových emulzií

hydroizolácia stavebných konštrukcií pod terénom, vhodná nielen pre betónové 
konštrukcie ale aj murované konštrukcie

aplikácia len na návodnú stranu konštrukcie (nevhodné pre negatívne hydrostat. zaťaženie)

vysoká paronepriepustnosť, izolácia proti radónu

Pružné silikátové náterové  
hydroizolácie

ochrana povrchu betónu, hydroizolácia stavebných konštrukcií, vhodná nielen pre 
betónové konštrukcie ale aj murované konštrukcie

vhodnosť pre priamy styk s pitnou vodou (platí pre 2K/M-PLUS)

odolnosť proti močovke, odolnosť proti stupňom vplyvu prostredia vplyvu prostredia 
XA1, XA2

AQUAFIN®

IC

kryštalická náterová hydroizolácia

ASOCRET
IM

kryštalická tesniaca malta

FIX
20-T

kryštalická rýchlotuhnúca malta

Náterové a stierkové hydroizolácie na báze asfaltových emulzií a silikátov

COMBIDIC® COMBIFLEX®

AQUAFIN®

2K/M-PLUS
AQUAFIN®

RS300
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Skupina podnikov SCHOMBURG vyvíja,  
vyrába a predáva systémové stavebné  
materiály pre oblasti:

• stavebné hydroizolácie / rekonštrukcie stavieb
• pokladanie obkladových prvkov / potery
• ochrana povrchu / priemyselné podlahy
• technológia betónu

Na národnej a medzinárodnej úrovni sa firma 
SCHOMBURG už viac ako 80 rokov vyznačuje 
vývojovými schopnosťami uznávanými na trhu. 
Naši partneri na celom svete vysoko hodnotia 
systémové stavebné materiály z našej výroby.

Odborníci si cenia kvalitu a hospodárnosť  
systémových stavebných materiálov, servisných 
výkonov a tým základnú kompetenciu  
podnikateľskej skupiny.

Aby bolo možné vyhovieť vysokým  
požiadavkám neustále sa vyvíjajúceho trhu, 
investujeme kontinuálne do výskumu a vývoja 
nových a už existujúcich produktov. To zaručuje 
neustále vysokú kvalitu produktu pre spokojnosť 
našich zákazníkov.

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

Slovenská Republika
SCHOMBURG Slovensko, s.r.o.
Rybničná 38/F 
831 06 Bratislava 
telefón +421 2 206 206 56
e-mail schomburg@schomburg.sk
www.schomburg.sk
www.snamijetovsuchu.cz


