
TECHNICKÝ LIST

CONSTRUCTION SYSTEM

1920
AQUASTOP CRYSTAL

Predchádzajúci názov: CRYSTAL

STOP NEBEZPEČNEJ VODE
Preniká hlboko do betónu a posilňuje ochrannú vrstvu

Exteriér: podlaha + stena + strop
Vnútro: podlaha + stena + strop
Pre ručné a strojové spracovanie
Paropriepustné
Vhodné do vlhkých priestorov
Vytvára odolnú vrstvu, ktorá chráni konštrukcie pred vodou a ich výstuž pred koróziou.
Vhodná aj na hydrostatický tlak. Zlepšuje vlastnosti tzv. "bielych vaní".
Vysoká odolnosť v agresívnom prostredí: Chráni proti agresívnym vodám s nízkym pH a
obsahom sulfátov.
Ošetrený povrch je odolný voči chemickým rozmrazovacím prostriedkom a mrazu.
Paropriepustnosť je zachovaná.
Reaguje s cementom: Vytvára kryštály, ktoré prenikajú hlboko do betónu a zvyšujú
hrúbku ochrannej vrstvy. Mikrotrhliny sú tak utesnené a aj v prípade poškriabania
alebo poškodenia povrchu je zachovaná funkčnosť hydroizolácie.
Pre všetky betónové konštrukcie: Základy, steny, podlahy, terasy, balkóny, strechy,
tunely, steny z betónových blokov, výťahové a údržbové šachty, podzemné garáže,
vodárenské veže, nádrže, bazény a vodné nádrže, čistiarne odpadových vôd, betónové
prefabrikáty a stavebné škáry.

Oblasť použitia Na utesnenie betónu pomocou kryštalizácie, a to aj proti hydrostatickému tlaku.
Na utesnenie mikrotrhliny v betóne.
Pre všetky betónové konštrukcie – základy, steny, podlahy, terasy, balkóny, strechy,
tunely
Na steny z betónových tvárnic, prefabrikátov, pre pojazdné plochy - podzemné
parkovisko
Na výťahové a údržbové šachty
Pre vodárenské veže, nádrže, bazény a zásobníky úžitkovej a pitnej vody
Pre čističky odpadových vôd

Národná smernica (ak nie je
EN) nová

ČSN EN 1504-7
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POVETERNOSTNÉ
PODMIENKY

Teplota pre spracovanie (min.):
5

Teplota pre spracovanie (max.):
30

Poveternostné podmienky pre
spracovanie

Vysoká vlhkosť vzduchu a nízke teploty môžu negatívne ovplyvniť zrenie a predĺžiť
tuhnutie materiálu. Pri spracovaní sa vyhnite priamym negatívnym účinkom slnka, tepla,
vlhka a prievanu. Chráňte pred vysokým mrazom a dažďom. Je zakázané priame
zahrievanie materiálu.

SPRACOVANIE

Požiadavky na podkald Podklad musí vyhovovať platným normám, musí byť pevný, bez uvoľňujúcich sa častíc,
zbavený prachu, náteru, zvyškov odformovacích prostriedkov a výkvetov. Musí byť
dostatočne drsný, suchý a rovnomerne nasiakavý. Povrch nesmie byť zmrznutý, alebo
vodoodpudivý. Podklad musí byť objemovo stabilný.
Minimálna súdržnosť podkladu musí byť 1,5 MPa a kvalita betónu C 20/25.

Príprava podkaldu V závislosti od nasiakavosti podkladu a klimatických podmienok je potrebné podklad
navlhčiť. Prípadne neštandardných podkladov upraviť vhodnou metódou na dosiahnutie
požadovaných vlastností. Nerovnosti podkladu vyrovnať vhodnými materiálmi Cemix.
Nerovnosti a poruchy podkladu (trhliny, priehlbiny, výtlky, otvorené vzduchové kaverny v
betóne) väčšie ako 5 mm je nutné vopred lokálne alebo celoplošne vyspraviť materiálmi
na sanáciu železobetónových konštrukcií Cemix 1640,1650. Betón musí byť pred
aplikáciou materiálu dobre prevlhčený niekoľkonásobným namočením aspoň hodinu
pred nanášaním, avšak povrch nesmie byť mokrý. Podklad musí vyhovovať platným
predpisom, normám, respektíve odporúčaniam výrobcu materiálov.

Príprava zmesi Materiál pripravte vsypaním suchej zmesi do predpísaného množstva vody a jej
zmiešaním. Na rozmiešanie zmesi ich použite pitnú vodu alebo vodu zodpovedajúcu EN
1008. Zmiešanie vykonajte pomocou nízkootáčkového miešadla. Rozmiešajte na
homogénnu zmes bez hrudiek, nechajte odležať. Potom opäť znova krátko premiešajte.
Zmes na nanášanie štetcom: 5 dielov Cemix Crystal: 2 až 2,5 dielu vody
Zmes na nanášanie striekaním: 5 dielov Cemix Crystal: 3 diely vody
Zmes na utesňovanie žliabkov a škár: 3 diely Cemix Crystal: 0,5 až 1 diel vody

Spotreba vody Spotreba vody/kg (min.)
0.15

Spotreba vody/kg (max.)
0.54

Miešanie Doba miešania
3

Rýchlosť miešania
500

Pokyny pre spracovanie Takto pripravenú zmes je možné nanášať stierkou, štetcom alebo nástrekom. Aplikujeme
v jednej súvislej vrstve. Pri použití dvojvrstvovej aplikácie, druhú vrstvu nanášajte na
zavädnutú, ale ešte nevyschnutú prvú vrstvu, do kríža.
V prípade ďalších priesakov (vyplavenie prípravku, zvýšenie hydrostatického tlaku) je
možné aplikáciu opakovať.
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Spotreba Spotreba od:
0.80

Spotreba do:
1

Spotreba materiálu v
mernej jednotke:
kg/m²/mm

Spracovateľnosť v min. 30

Pochôdznosť po (hod.)
12

Pochôdznosť po (hod.)
12

Ošetrenie po aplikácií Po aplikácii sa treba vyhnúť priamym negatívnym účinkom slnka, tepla, vlhka a prievanu.
Chráňte pred mrazom a dažďom. Je zakázané priame zahrievanie povrchu. Pred dažďom
a ľahkou prevádzkou je nutné chrániť ošetrený povrch min. 12 hodín, pred ťažkou
prevádzkou až do úplného vytvrdenia, minimálne však 5 dní. Aplikácie je potrebné
periodicky ošetrovať vodou či vodnou hmlou po dobu minimálne 3 dní a nesmie sa trvalo
ponoriť skôr ako po 7 dňoch.

Náradie a pokyny na čistenie Okamžite po ukončení práce umyte vodou. Zaschnuté zvyšky očistite mechanicky.

ODPORÚČANÉ
SYSTÉMOVÉ VÝROBKY

1185 BETÓN PREFA 30MPa Vodotesný, výplňový a do prefabrikátov.

1640 OPRAVNÁ MALTA JEMNÁ 0,7mm: Pre jemný finálny povrch

1650 OPRAVNÁ MALTA R4

TECHNICKÉ ÚDAJE

Hlavné spojivo Šedý cement

Trieda reakcie na oheň A2 - s1

Trvalo zaťažitelný po 7

Odolnosť proti tlakovej vode true

Hustota Kg/m³ 1100

Sypná hustota v Kg/m³ 1700

Objemová hmotnosť suchej zmesi v Kg/m³ od 1100

Hustota zatvrdnutej malty Kg/m³ od 1250

Použitie pre styk s pitnou vodou true
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VARIANTY

Cieľový trh (uvedenie na trh
potvrdené)

CZ/SK/AT CZ/SK/AT

Farba Štandard šedá Štandard šedá

Netto hmotnosť Kg 5 20

Druh balenia  Vedro  Vedro

GTIN (EAN) 9005561102041 9005561105691

Množstvo na palete 72 18

Hmotnosť na palete Kg 360 360

Materiál obalu  PP  PP

Skladovateľnosť (mesiace) 24 24

Druh balenia Materiál obalu Podmienky skladovanie

Vedro PP Uchovajte v suchu, Skladovanie v originálnych uzatvorených obaloch,
Chrániť pred poškodením, Chrániť pred vlhkom

Obecné poznámky Dodatočné pridávanie spojív, kameniva a iných prísad alebo preosievanie zmesi nie je
povolené.
Dôkladne zakryte alebo chráňte štruktúry po prúde pred striekajúcou vodou.
Na trvalé zakrytie konštrukčných trhlín (dilatačných škár) vystavených extrémnym
pohybom nie je možné poskytnúť záruku!
Po hydroizolácii môže dôjsť ku kondenzácii, najmä v zle vetraných a chladných
priestoroch.
Ak sa hydroizolačná stierka používa na nádrže s pitnou vodou, nádrže s rybami alebo
bazény, povrchy sa musia po aplikácii umyť čistou vodou.
Dodržiavať záväzné predpisy, pracovné postupy a platné normy.

Likvidácia materiálov Nespotrebované zvyšky nevylievajte do kanalizácie.
Nespotrebované zvyšky zmiešajte s vodou a nechajte stuhnúť.
Potom zlikvidujte ako stavebný odpad v súlade s miestnymi, regionálnymi, národnými a
medzinárodnými predpismi.

Likvidácia obalov Kontaminované obaly likvidujte ako nebezpečný odpad (viď bezpečnostný list).
Iba úplne vyprázdnené a čisté obaly môžu byť odovzdané na recykláciu. 
Nesmie sa likvidovať spoločne s komunálnym odpadom.
Obal likvidujte v súlade s miestnymi, regionálnymi, národnými a medzinárodnými
predpismi.

Služby Služby na požiadanie u našich obchodno-technických zástupcov:
Prenájom strojového zariadenia pre spracovanie suchých maltových a omietkových
zmesí, dopravné systémy, servis.
Poradenská a servisná služba, odtrhové skúšky, odberov vzoriek z muriva a ich
hodnotenie na obsah vlhkosti a salinity.
Pri všetkých nejasnostiach ohľadne spracovania, prípravy podkladu či konštrukčných
zvláštnostiach žiadajte konzultáciu. 

Kvalita Kvalita produktov je trvale kontrolovaná v našich laboratóriách. 

4/5

Cemix, s.r.o. • Veľké Leváre č. 1304 • 908 73 Veľké Leváre • Slovenská republika • Tel +421 347 748 003 • Fax +421 347 748 004 •
cemix@cemix.sk • www.cemix.sk • IČO: 36398527
Cemix_1920_AT_CZ_SK_WHS_sk_SK | 30/Aug/2022  11:43:35



Právne upozornenie Keďže použitie a spracovanie výrobku nepodlieha priamemu vplyvu výrobcu,
nezodpovedá výrobca za škody spôsobené chybným použitím či spracovaním výrobku. V
prípade pochybností ohľadom spôsobu použitia, alebo spracovania výrobku odporúčame
vyžiadať si informácie od našich obchodno-technických zástupcov. Výrobca si
vyhradzuje právo na zmenu technického listu v prípade potreby jeho aktualizácie.
Vydaním nového technického listu sa ruší a nahrádza vydanie predchádzajúce.
Aktuálne znenie technických listov, informácie o produktoch a službách, a všeobecné
obchodné podmienky výrobcu sú dostupné na www.cemix.sk.
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