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Domieszki Krystaline – przegląd produktów
Czym są domieszki Krystaline?
Domieszki Krystaline są to hydrofilowe domieszki w postaci proszku, które po dodaniu do mokrej mieszanki
betonowej przyspieszają powstawanie kryształów krzemianu wapnia (C-S-H), dzięki czemu beton staje się
wodoszczelny. Domieszki Krystaline zapewniają wodoodporność od wewnątrz, w całym przekroju betonu. Poza
wodoszczelnym betonem stosowanie domieszek Krystaline przynosi dodatkowe korzyści, takie jak samonaprawa
pęknięć i rys, zwiększona wytrzymałość i zdolności fizyczne, które to natomiast pozytywnie wpływają na trwałość
betonu. Domieszki Krystaline poprawiają produktywność na miejscu inwestycji i zmniejszają koszty aplikacji
hydroizolacji.
Domieszki Krystaline dodawane są do świeżego betonu bezpośrednio w zakładzie lub do betoniarki z gotową
mieszanką.

Jak działają domieszki Krystaline?

1.

Beton jest ułożony. Początkowo woda dostanie się
do środka betonu. Ze względu na hydrofilowy
charakter technologii Krystaline, beton rozpoczyna
proces wzmacniania procesu hydratacji C-S-H.

2.

Wzmocnione kryształy i żele C-S-H rozpoczynają
proces uszczelniania przepływu wody porzez sieć
kapilar i strukturę porów.

3.

Wraz z rozwojem technologii Krystaline poprzez sieć
kapilarną i strukturę porów beton staje się
wodoodporny.

4.

Z
czasem
Krystaline
przenikanie wody.
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Co się dzieje wewnątrz betonu?
Technologia Krystaline tworzy wodoszczelny beton i poprawia właściwości fizyczne i mechaniczne betonu poprzez
poprawę zdolności hydratacyjnych zarówno w krótkim, jak i długim okresie. Zwiększona wilgoć wzmacnia i zwiększa
tworzenie kryształów i żeli wodzianu krzemianu wapnia w betonie. Proces wzmacniania wodzianu krzemianu wapnia
będzie kontynuowany (nawet po latach), zawsze wtedy, gdy w betonie pojawi się woda.
Ulepszony proces hydratacji zapewnia trwałą hydroizolację betonu i zwiększa jego zdolność do samoleczenia
mikropęknięć (znacznie szybciej aniżeli beton bez domieszki).
Poniższe zdjęcia wykonane mikroskopem elektronowym obrazują działanie Krystaline w okresie dwóch lat:

1.

Beton kontrolny po 28 dniach.

2.

Beton z domieszką Krystaline po 28 dniach.

3.

Beton kontrolny po 2 latach.

4.

Beton z domieszką Krystaline po 2 latach.

Jeśli porównamy zdjęcia wykonane pod mikroskopem elektronowym po 28 dniach, nr. 1 - betonu referencyjnego i
nr. 2 betonu z technologią Krystaline, od razu zauważalna jest poprawa mikrostruktury i wypełnienie mikroporów.
Jak można się spodziewać, po dwóch latach zarówno zdjęcie nr. 3, jak i zdjęcie nr. 4 pokazują poprawę struktury
betonu w czasie, jednak postęp w zakresie wypełniania porów w betonie poddanym obróbce krystalicznej jest
dramatycznie zwiększony w porównaniu do struktury porów betonu referencyjnego. Jest to bezpośrednio związane
ze zwiększonym rozwojem nierozpuszczalnych, wysokowytrzymałych spoiw w postaci hydratu krzemianu wapnia w
strukturze mikroporów betonu w czasie i w obecności wilgoci.
Ta zdolność do ciągłego zwiększania i ulepszania hydratów krzemianu wapnia jest mechanizmem, który zapewnia
technologii C-S-H możliwość ulepszania w czasie. W przeciwieństwie do innych technologii, technologia C-S-H
będzie się z czasem poprawiać, szczególnie w wymagających sytuacjach.
Rezultatem jest całkowicie wodoszczelny beton z możliwością samoregeneracji.
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Technologia Krystaline samonaprawa rys
Charakter technologii Krystaline, która wzmacnia hydratację kryształów i żeli C-S-H nawet po wielu latach od
wylania betonu sprawia, że jest to doskonały produkt do samoleczenia pęknięć w obecności wody.

Przed

Po

Próbka betonu została celowo uszkodzona w
ramach testu mającego na celu określenie
zdolności do samoleczenia rys. Następnie była
poddawana przepływowi wody i jak widać,
nastąpiła samonaprawa rysy.

Pokazane na zdjęciach pęknięcia pochodzą z
projektu zlokalizowanego w Canary Wharf w
Londynie. Pęknięcia znajdujące się 12 metrów
poniżej lustra wody i sięgające do 0,9 mm w
najszerszych punktach, zostały całkowicie
uszczelnione w ciągu 4 dni.

Przed

Po

Samonaprawa pęknięć szerokich na 1 mm
powstałych w betonie znajdującym się poniżej
poziomu gruntu zajęła tylko 11 dni. Projekt
realizowany w Denia w Hiszpanii.

Przed

Po
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Linia domieszek Krystaline
Linia domieszek Krystaline obejmuje trzy hydrofilowe produkty bazujące na technologii C-S-H, które można stosować
w wielu różnych recepturach betonu. Nie każdy beton jest taki sam, stąd trzy różne domieszki krystaliczne w
zależności od potrzeb projektu.

Krystaline Add PLUS 2.5 – dozowanie 2,5 kg na 1 m³ betonu
Krystaline Add PLUS 2.5 to domieszka zaprojektowana do tworzenia
wysokiej klasy betonu przy wykorzystaniu podstawowych mieszanek
betonowych. Jest wyjątkowa pod względem wodoodporności oraz
zwiększania trwałości w konstrukcjach z podstawowych mieszanek
betonów. Zapewnia radykalną redukcję wody wraz z niezwykłymi
właściwościami wodoodpornymi. Ta domieszka zwiększy zarówno
wytrzymałość na ściskanie, jak i na rozciąganie i wykazała 92% poprawę
właściwości wodoodporności w porównaniu z betonem referencyjnym.
Domieszka ta pozwala na układanie zwykłego betonu w trudnych,
wymagających inwestycjach lub tam, gdzie wymagana jest duża trwałość.

Krystaline Add1 – dozowanie 1 kg na 1 m³ betonu
Krystaline Add1 to bardzo wszechstronna hydrofilowa, integralna
domieszka w technologii C-S-H, która nadaje się do stosowania ze
wszystkimi mieszankami projektowymi. Jest certyfikowana jako produkt
wodoodporny, ale również jako reduktor / plastyfikator wody i opóźniacz
wiązania. Jest to najpopularniejsza domieszka Krystaline, ponieważ łączy
w sobie najlepszy stosunek ceny do jakości. Była z powodzeniem
stosowana w projektach mieszanek ze współczynnikami w / c w zakresie
od 0,34 do 0,76. Udowodniono, że Krystaline Add1 zapewnia doskonałe
właściwości wodoodporne, zwiększoną wytrzymałość i jest łatwa w użyciu.
Add1 HD – dozowanie 1 kg na 1 m³ betonu
Krystaline Add1 HD to specjalistyczna domieszka hydrofilowa w
technologii C-S-H, zaprojektowana specjalnie do stosowania w betonie,
gdzie ważna jest wysoka wczesna wytrzymałość i szybki czas wiązania.
Jest bardzo skuteczna w zimnych środowiskach, w których czas wiązania
jest ograniczony i dobrze sprawdza się również w prefabrykatach, w
których czas ma kluczowe znaczenie. Jest najczęściej stosowana w
domieszkach z obecnością eterów polikarboksylowych (PCE) i niskich
stosunkach w / c. Może być również stosowana w mieszankach
betonowych, wymagających szybkiego wiązania. Jest to obecnie jedyna
dostępna na rynku domieszka o wczesnej wytrzymałości, szybkoschnąca.
Jej działanie polega na podnoszeniu wytrzymałości betonu, zapewniając
jednocześnie krystaliczną ochronę wodoodporną i brak opóźnienia
wiązania.
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Domieszki Krystaline posiadają odpowiednie certyfikaty, zostały dobrze przebadane i
mają weryfikowalne rezultaty pochodzące z niezależnych laboratoriów.
Certyfikat CE
• Domieszki Krystaline są w pełni zgodne ze znakiem CE
• Zgodne z normą EN 934-2:2009+A1:2012
• Posiadają Certyfikat Zgodności ENAC Zakładowej Kontroli Produkcji 2+
• Certyfikat Nº 1170/CPR/AT.04078

DITplus - dokument techniczny UE
• Opiera się na zasadach określonych w „dokumencie aplikacyjnym” opracowanym przez Union
Européenne pour l'Agrément technika dans la construction (UEAtc) i może być stosowany do
dwóch zharmonizowanych specyfikacji technicznych ustanowionych w rozporządzeniu w
sprawie wyrobów budowlanych (UE) nr 305 / 2011: Norma zharmonizowana i europejski
dokument oceny technicznej (ETA)
• Potwierdza zgodność z CTE (Código Técnico de la Edificación)
• Potwierdza włączenie do zharmonizowanej normy europejskiej UNE-EN 934-2: 2009 + A1:
2012 jako „Wodoodporna domieszka zgodnie z Tabelą 9”
• Potwierdza samoleczenie pęknięć przy 0,5 mm
• Potwierdza bezpieczeństwo stosowania do wody pitnej
• Potwierdza zwiększoną odporność mechaniczną
• Potwierdza, że beton wylany z domieszką Krystaline będzie spełniał wymagania
wodoodporności jakie spełniane są przez membrany (eliminując tym samym membrany)
• Zapewnia potwierdzenie niezależnego badania 10 projektów uznanych za zakończonych
zadowalającymi wynikami
• Obecnie żaden inny producent domieszek krystalicznych nie posiada tego certyfikatu /
aprobaty

Woda Pitna
• Dopuszczone do kontaktu z wodą pitną
• Certyfikat NSF jako bezpieczne do stosowania z wodą pitną
• Zatwierdzone przez WRAS do kontaktu z wodą przeznaczoną do spożycia przez ludzi
• Laboratoria Labaqua przetestowały domieszki pod kątem migracji wody zgodnie z UNE-EN
ISO 14944-3:2008

Wytrzymałość na ściskanie
• Udowodniony wzrost wytrzymałości na ściskanie o 35,84% po 28 dniach
• Udowodniony wzrost wytrzymałości na ściskanie o 38,80% po 90 dniach
• Testowany zgodnie z EN 12390-3: 2009
• Zweryfikowane przez niezależne laboratorium
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Wytrzymałość na rozciąganie
• Udowodniony wzrost wytrzymałości na rozciąganie o 34,20% w porównaniu z betonem
kontrolnym
• Testowane zgodnie z EN 12390-3: 2009
• Zweryfikowane przez niezależne laboratorium

Przepuszczalność
• Redukcja penetracji wody do 92%, test BBA zgodnie z VTPN950 / 09/10610
• Zweryfikowane wyniki przepuszczalności przez niezależne laboratoria zgodnie z
następującymi normami:
• SR EN 12390-8, NE012 / 2: 2010 Aneks X,
• EN 12390-8: 2009 / 1M: 2011,
• UNE EN 12390-8,
• UNE EN 12390-8: 2001 Y APDO. 86.3.3 DE LA EHE-08
• BDS EN 12390-8: 2009,
• BOS EN 12390-8: 2009,
• BSEN 12390-8: 2009,
• DIN 1048,
• ASTM C 1585-11

Ciśnienie
• Przetestowano do 18 barów (183 metrów nadciśnienia), co dało 5 mm penetracji
• Testowany zgodnie z normą CS1: 2010
• Zweryfikowane przez niezależne laboratorium

PRAH
• Zgodność z kryteriami domieszki zmniejszającej przepuszczalność dla warunków
hydrostatycznych (PRAH), jak wskazano w ACI 212.3R-10, Raport o domieszkach
chemicznych do betonu

Krystliczność
• Potwierdzają to niezależne fotografie wykonane mikroskopem elektronowym pokazujące
zredukowane pory i formacje kapilarne w betonowej matrycy
• Zdjęcia są dostarczane przez laboratorium zewnętrzne
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Ważność dawkowania
• Wszystkie testy jasno określają dawkę domieszki w badanych próbkach
• Łatwa korelacja z dozowaniem w ramach dokumentacji korporacyjnej, specyfikacji i testów

Szybka przepuszczalność chlorków
• Udowodniona redukcja o 30% w 28 dniu w porównaniu z betonem be domieszki
• Testowane zgodnie z ASTM C1202.
• Zweryfikowane przez niezależne laboratorium

Odporność na zamrażanie / odmrażanie
• Przetestowany pomyślnie do 200 cykli zgodnie z EN 206: 2013 + A1: 2016 / NA.2017 NA, T2,
• Przetestowany pomyślnie do 300 cykli zgodnie z ASTM C666-08
• Weryfikowane przez niezależne laboratoria.

Przepuszczalność pary wodnej
• Udowodniona redukcja pary wodnej o 70% w porównaniu z betonem kontrolnym
• Testowane zgodnie z ASTM E96-10-Procedura B - Metoda wodna
• Weryfikowane przez niezależne laboratorium

Test pochłaniania gazów w niskiej temperaturze (metoda BET)
• Udowodniona redukcja powierzchni właściwej o 20,08%
• Udowodniona redukcja całkowitej objętości porów o 44,44%
• Udowodniona redukcja średniej średnicy porów o 33,33%
• Zweryfikowane przez niezależne laboratorium

Analiza różnicowo-termiczna (DTA)
• Udowodniona redukcja zawartości Ca (OH) 2 o 24,8%
• Udowodniony wzrost zawartości C-S-H o 36,0%
• Zweryfikowane przez niezależne laboratorium

© 2021 KRYSTALINE TECHNOLOGY, S.A.

krystalinetechnology.com

DORADZTWO TECHNICZNE 11.02

Strona 8 z 11

Domieszki Krystaline – przegląd produktów
Wybrane projekty z użyciem domieszek Krystaline
Seaside Resort – Club Mykonos
Luksusowy nadmorski kurort w Langebaan, na zachodnim wybrzeżu Republiki Południowej Afryki. Krystaline Add PLUS 2.5
wyeliminował trudności związane z hydroizolacją betonu i osiągnął 40% wzrost wytrzymałości w porównaniu z oryginalną
mieszanką projektową. Trwałość konstrukcji została zwiększona dzięki domieszce w technologii C-S-H firmy Krystaline, chroniącej
przed zniszczeniem w wyniku bezpośredniego kontaktu z wodą morską, a także rozbryzgami morskimi.

Zbiorniki do hodowli ryb słonowodnych - Acuipalma
Betonowe zbiorniki znajdują się w doku (wychodzącym do oceanu) w porcie Tazacorte na Wyspach Kanaryjskich.
Beton, który został zaimpregnowany Krystaline Add1, jest stale narażony na korozyjne środowisko z powodu słonej
wody używanej do codziennych czynności w gospodarstwie, a także rozprysku morskiego docierającego z oceanu.
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Hotel – NH Hotel Collection
Nowoczesny budynek hotelowy w mediolańskiej dzielnicy Citylife, obejmujący i zmieniający przeznaczenie konstrukcji
zdekonsekrowanego i opuszczonego kościoła. Konstrukcja kościoła jest wykorzystywana do głównej działalności i recepcji hotelu,
podczas gdy całkowicie nowy budynek zawiera wszystkie inne usługi, logistykę, sale kongresowe, restauracje i pokoje. Krystaline
Add1 i Krystaline Add1 HD (ze względu na szybszy czas wiązania) zostały użyte do uszczelnienia wszystkich betonów poniżej
poziomu gruntu.

Muzeum - Morskie Centrum Nauki
Muzeum Morskie i Centrum Nauki, zbudowane na prawym brzegu Odry Zachodniej w Szczecinie. Ponieważ odwodnienie nie
wchodziło w grę, beton krystaliczny wylano pod wodę jako jedyny system hydroizolacji. Dodatkową korzyścią było to, że
właściwości Krystaline Add1 zwiększające lepkość były istotne dla układania betonu.
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Stacja Uzdatniania Wody - Campia Turzii
Krystaline Add PLUS 2.5 w 11 000 m³ betonu jako jedyny system hydroizolacji dla oczyszczalni ścieków w Rumunii.
Znacznie zwiększa się trwałość betonu w bezpośrednim kontakcie z zanieczyszczoną wodą.

Seaside Hotel - Pabisa Bali
Budynek hotelowy położony zaledwie 20 metrów od Platja de Palma, głównej plaży w Palma de Mallorca na Balearach. Beton z
domieszką Krystaline Add1 został wylany przez wyspecjalizowanych, licencjonowanych nurków bezpośrednio na fundamenty, do
słonej wody.
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Szpital – HCB Szpital Prywatny
Prywatny szpital w Denia w Hiszpanii z dwoma piętrami i jednym poziomem piwnicy. Ze względu na ekstremalnie wysoki poziom
wód gruntowych do rozpoczęcia projektu konieczne były intensywne prace odwadniające. Będąc ważnym budynkiem dla
społeczności, w której każdy problem może być sprawą życia lub śmierci, dołożono wszelkich starań, aby ten szpital pozostawał
suchy a konstrukcja stabilna i trwała.
W sumie użyto 2500 m3 betonu z domieszką Krystaline Add1 na wszystkie konstrukcje poniżej poziomu gruntu, w tym na płytę
fundamentową o grubości 90 cm i powierzchni 1700 m².

Krystaline Technology S.A. zapewnia skuteczne,
trwałe, kompleksowe rozwiązania hydroizolacyjne
do betonu!
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