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Spoločnosť HYDROBETON s.r.o. je exkluzívnym 
distribútorom výrobku K-Krystal S v  Slovenskej 
republike s  podporou výrobcu ACD-ARTESA 
capillary dry s.r.o. z Českej republiky. 

OPIS VÝROBKU
H-Krystal S, kryštalická izolácia betónu, je 
jedinečný chemický prostriedok pre impregnáciu, 
ochranu a opravy betónu. H-Krystal S  je chemicky 
najaktívnejší. Výrobok je zložený z  portlandského 
cementu, veľmi jemne mletého kremičíteho piesku 
a rôz nych aktívnych chemikálií.  Keď sa tento svetlo 
šedý prášok zmieša s vodou, vznikne riedka kašovitá 
zmes, ktorá sa nanáša ako celoplošná izolácia 
vo forme náteru na nadzemné aj podzemné 
betónové časti a to buďto striekaním vzduchovou 
pištoľou, alebo štetcom ako náter. Suchý H-Krystal 
S môžme aplikovať aj ako povrchový vsyp alebo 
ako “podstrek” (nástrek) na podkladný betón.

H-Krystal S  je tiež možné použiť ako suchú zmes 
na utesňovanie pracovných škár a na opravu trhlín, 
zlých konštrukčných spojov a  kaverien v  betóne. 
Toto sa vždy kombinuje s  rýchlotvrdnúcou 
cementovou maltou HydraPlug A alebo B. 
H-Krystal S je katalyzátor v  cementopieskovom 
nosiči, ktorý dokáže v  prostredí kapilár za 
prítomnosti voľnej vody iniciovať nerozpustnú 
kryštalickú sieť dendritických vlákien a tým zaistiť 
masívnu nepriepustnosť betónu. 

Výrobky sú pravidelne kontrolované laboratóriom 
TZÚS Praha a zdravotná nezávadnosť je potvrdená 
štátnym zdravotným ústavom (SZU Praha).

OBLASŤ POUŽITIA
w  vodojemy, bazény, akváriá

w   záchytné nádrže

w  kanalizácie, čistiarne odpadových vôd

w  tunely, podzemné dráhy

w   podzemné konštrukcie, základy

w   garáže, parkovacie domy 

w   morské konštrukcie

w  mosty, strechy

w  prefabrikované konštrukcie

VLASTNOSTI BETÓNU
w  betón odoláva extrémne vysokému 

hydrostatickému tlaku z pozitívnej  
alebo negatívnej strany

w  H-Krystal S je schopný znížiť koeficient 
priepustnosti vody v betóne až na hodnoty  
< 1,0 × 10-12 m.s-1 

w  betón je vodotesný až na stupeň 
vodotesnosti V12

w  betóny sú tiež nepriepustné pre oleje, ropu, 
naftu, benzín, silážne šťavy

w  zaceľuje v betóne trhliny do veľkosti  
min. 0,3 mm

w  za prítomnosti vody prerastá v betóne  
do hĺbky min. 35 cm

w  ochraňuje betón pred chemikáliami  
ktorých pH pri stálom kontakte sa pohybuje 
v rozmedzí od 3,0 do 11,5 

w  betón môže byť aj kategórie X0, pretože 
ošetrený je odolný aj v prostrediach  
XC4, XD3, XF4, XA3

w  ochraňuje betón proti karbonatácii

w  realkalizuje karbonatizovaný betón

w  ochraňuje budovy proti radónu

w  zabraňuje priesakom soľných roztokov  
a ochraňuje tak výstuž proti pôsobeniu 
chloridov

w  betóny s aplikáciou je možné použiť 
v prostredí značne nasýtenom vodou  
s rozmrazovacími prostriedkami

w  betóny s aplikáciou sú odolné proti síranom  
aj síričitanom   

w zvyšuje požiarnu odolnosť  betónu
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VÝHODY KRYŠTALIZÁCIE
w  po aplikácii sa stane neoddeliteľnou 

vnútornou súčasťou betónu

w  je stály a trvalý, neopotrebováva sa 

w  dovoľuje betónu dýchať

w  je netoxický

w  nevyžaduje suchý povrch pred aplikáciou

w  nevyžaduje podkladný náter,  
ani vyrovnávanie povrchu

w  je možné ho aplikovať na obe starny 
betónového povrchu - negatívnu  
i pozitívnu - z hľadiska vodného tlaku

w  nie je potrebné ho utesňovať, vyrovnávať, 
spevňo vať a ani opravovať jeho rohové 
a okrajové švy

w  pri zasypávaní zeminou aj pri použití iných 
materiálov, nevyžaduje nijakú ochranu

w  nemôžete ho prepichnúť, roztrhnúť  
ani rozpárať

w  je menej nákladný na aplikáciu ako väčšina 
ostatných metód 

w  zvyšuje flexibilitu časového plánu stavebných 
prác

VLASTNOSTI VÝROBKU
w    vodotesnosť betónu  

STN EN 12390-8 (73 1302)  min. 0,7 MPa

w  sypná hmotnosť suchej zmesi  
STN EN 1097-3 (72 1187)  1 250 ± 50 kg.m-3

w  doba spracovateľnosti pri teplote +20°C  
a vlhkosti vzduchu 50 % je max. 0,5 hod.

CERTIFIKÁCIA
V zmysle ustanovení § 5 odstavec 2 zákona  
č. 163/2002 Z. z. o stavebných výrobkoch v znení 
neskorších predpisov bolo vydané 29. 9. 2010 
v Prahe TZÚS pod č. 204/C5/2010/010- 026949).

Výrobok H-Krystal S má certifikát  
č. 204/C5/2010/010-026949 v súlade s ustano-
vením § 5 odst. 2 nariadenia vlády č.163/2002 Sb., 
ktorým sa stanovia technické požiadavky na  
vybrané stavebné výrobky, v znení naria denia 
vlády č. 312/2005 Sb. zo dňa 29. 9. 2010.

BALENIE
H-Krystal S sa predáva v  papierových vreciach 
s  PE vložkou a vnútor ným igelitovým vreckom, 
s hmotnosťou 8 kg a 20 kg.

SKLADOVANIE
Výrobky H-Krystal S musia byť skladované 
v suchom prostredí pri teplote vyššej ako 5°C. Pri 
správnom skladovaní je minimálna trvanlivosť 
výrobkov 12 mesiacov.

OBMEDZENIE PRI POUŽITÍ
Neaplikovať pri teplote podkladu pod +5° C a nad 
+30° C.

SPÔSOBY POUŽITIA
Materiály H-Krystal S je možno aplikovať ako náter 
(nástrek), povrchový vsyp alebo ako nástrek na 
podkladný betón pred betonážou.

NÁTER, NÁSTREK
Na bežné povrchy je doporučené dávkovanie 
v  množstve 1,0 - 1,5 kg/m2. Spotreba materiálu 
sa mení tiež v  závislosti od drsnosti a  nerovnosti 
povrchu.

APLIKAČNÝCH DESATORO
 1)  Príprava betónového podkladu pre aplikáciu 

H-Krystalu S: Betónový povrch musí byť  
otvorený pre vstup katalyzátora do masívu 
betó novej konštrukcie. Betón musí byť očis-
tený od oddebňovacích olejov a cementového 
mlieka, súdržný a dôkladne nasýtený vodou, 
pretože bez vody nedôjde k rastu kryštálov 
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smerom do a vo vnútri betónovej konštruk-
cie. Nutné je očistenie tlakovou vodou (do 500 
barov, vodný lúč a pod.), a prípadné použitie 
10% kyseliny soľnej.

 2)  Vysekajte všetky škáry a trhliny a to aj škáry 
pracovné do tvaru U, veľkosti min. 2,5x2,5 cm. 
Pokiaľ zo škáry vyteká voda zatmelte otvor 
rýchlotvrdnúcim tmelom HydraPlug A (v ru-
kaviciach vymiesime guľu).

 3)  Škáru následne natrite prípravkom H-Krys-
tal S a na plný profil doplňte suchým, ľah-
ko vlhkým tmelom pripraveným v pomere 
6:1 (H-Krystal S : voda) a dôkladne zhutnite 
paličkou. Alebo použijte HydraPlug B a pre-
trite H-Krystalom S.

   Dilatujúce škáry vždy konzultujte s odborní-
kom. Technológia utesnenia nie je príliš 
náročná, ale konzultácia je nutná.

 4)  Opäť dôkladne namočte stenu a môžete na-
tierať H-Krystalom S napr. tapetárskou štet-
kou v pomere 3:1 - 2,5:1 pre striekanie pištoľou 
je pomer 5:2 - 2:1 (H-Krystal S : voda) podľa 
typu používaného prístroja. Namiešaná zmes 
sa musí spotrebovať do 30 minút.

 5)  Ak, v  prí pade silne rozrušeného povrchu 
betónu, je potrebné použiť druhý alebo tretí 
nástrek, či náter H-Krystal S pre zabezpečenie 
rovnomernej vrstvy mali by sa vykonať do 24 
hodín po aplikácii predchádzajúceho náteru, 
tzv. “do živého”. Väčšinou ale stačí nastriekať 
jeden nástrek 1,0 kg/m2 .

 6)  H-Krystal S  môžete aplikovať aj na odhalenú 
a očistenú oceľovú výstuž.

 7)  Ako posledná práca je natieranie či striekanie 
dna. Náter je pochôdzny na druhý deň. 

 

8)   Nezabudnite navlhčiť steny aj dno mini málne 
3 dni po nátere a to tak, aby náter nevyschol! 
Dôvodom navlhčenia je, aby katalyzátory 
mohli prejsť do masívu betónovej konštrukcie.

 9)  Ak svieti slnko, alebo je veterno, treba náter 
chrániť zakrytím geotextíliou alebo plastovou 
fóliou a tiež nepretržitým ošetrovaním, tzn. 
neustálým vlhčením.

 10)  Nesmiete aplikovať kryštalizáciu, ak je teplota 
podkladu pod +4 °C alebo nad +30 °C.

   Miešanie H-Krystalu S vykonávajte nízkymi 
otáčkami vrtuľkou. Po rozmiešaní počkajte  
5 minút a zamiešajte znova.

POVYRCHOVÝ VSYP
Povrch posypeme suchým materiálom H-Krystal 
S v množstve 1,0 kg/m2.

w  realizátor betónovej konštrukcie uloží betó-
novú zmes a dôkladne ju previbruje

w  v čase, keď betónová plocha zatuhne natoľko, 
že chôdza po nej zanecháva odtlačky hlboké 
5 až 10 mm, povrch ručne alebo strojovo 
posypeme suchým materiálom H-Krystal S 
v  množstve 1,0 kg/m2; plocha musí byť zme-
sou pokrytá rovnomerne

w  keď prášková zmes absorbuje vlhkosť z  betó-
novej plochy, murárskym hladidlom alebo 
rotačnými hladičkami ju realizátor betónovej 
konštrukcie zahladí do povrchu

w  dostatočne zatvrdnutý betón môže byť povr-
chovo upravený do požadovaného tvaru

w  po konečnej úprave betónového povrchu roz-
prestrieme na nové betóny geotextíliu a zahá-
jime vlhčenie povrchu

w  dĺžka ošetrovania betónov je závislá od klima-
tických podmienok; betón je však potrebné  
vlhčiť najmenej 48 hodín od ukončenia beto náže.
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„PODSTREK“ - NÁSTREK NA PODKLADNÝ BETÓN
Doporučené dávkovanie je v množstve  
1,0 kg/m2.

H-Krystal S je potrebné aplikovať na pod-
kladný betón najviac 30 hodín pred vyliatím 
konštrukčného betónu. Tým sa zabezpečí pre-
nikanie aktívnych chemických substancií H-Krys-
talu S do nového betónu. Pred aplikáciou 
nie je potrebné vlhčenie a otváranie pórov 
betónov. Povrch betónu musí byť bez pra-
chu, náterov, omietok a  mastnoty, nesúdržných 
častíc a  iných cudzorodých látok, ktoré by mohli  
oslabovať priľnavosť H-Krystalu S.
Táto metóda zabezpečí okrem vodonepriepust-
nosti betónovej konštrukcie aj ochranu spodnej 
výstuže pred nepriaznivými vplyvmi agresívnej 
spodnej vody.
Metódu „PODSTREK“ môžeme aplikovať aj pri níz-
kych teplotách (do -5°C) pod podmienkou zakrytia 
čerstvej vrstvy H-Krystalu S betónom max. do 2 
hodín po aplikácii kryštalickej izolácie na podklad-
ný betón.

Upozornenie: 

Betónové stavby určené na uchovávanie kvapalín, 
napr. vodné nádrže, bazény a rezervoáre, ošetrujte 
3 dni skôr ako do nich napustíte kvapalinu a potom 
ich nechajte aspoň 10-12 dní schnúť.

O správnom dávkovaní a príprave vašich projektov, 
ako aj podrobnejšie informácie o  chemickej 
odolnosti a  optimálnych vlastnostiach betónu 
ošetreného H-Krystalom S, vám poskytne Technické 
oddelenie spoločnosti HYDROBETON s.r.o.

ODBORNÁ A TECHNICKÁ POMOC
Podrobnejšie informácie, údaje o  alternatívnych 
spôso boch aplikácie prípadne informácie o kom-
patibilite vý robkov H-Krystal S s  inými výrobkami 
a technológiami vám poskytne HYDROBETON s.r.o. 

BEZPEČNOSŤ PRI PRÁCI
H-Krystal S je zásada. Samotný prášok alebo 
náterová zmes môže spôsobiť podráždenie očí 
a  pokožky, ktoré ošetríte podľa návodu na balení 
výrobku. Výrobca vy pra coval tiež zoznam bez-
pečnostných požiadaviek pri práci s  výrobkami 
H-Krystal S, s ktorým by ste sa mali oboznámiť pred 
začiatkom používania a skladovania výrobkov. Tieto 
materiály vám poskytne HYDROBETON s.r.o.  

ZÁRUČNÉ PODMIENKY
Spoločnosť HYDROBETON, s.r.o. zaručuje, že jeho 
výrobky nemajú žiadne materiálové chyby a trvalo 
zodpovedajú vysokým kvalitatívnym požiadavkám. 
Ak by sa ukázalo, že niektorý výrobok je chyb-
ný, zodpovednosť spoločnosti je obmedzená na 
výmenu týchto chybných produktov. Spoločnosť 
nezodpovedá za vhodnosť ich použitia pre iný účel 
ako je uvedený v technickom liste. 


