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KDYŽ SE ŘEKNE KANADA...........
Hokej to je jasné, ti z nás, co museli bruslit potupně na „šlajfkách“, možná měli to štěstí jako já a našli pod 
stromečkem pravé, nefalšované „kanady“, někdo si vybaví javorový sirup. A pak, pochopitelně, kdo by si nevy-
bavil poslední noc na táboře (a to i pionýrském!)? Ta byla zasvěcena „kanadě“.... pastu na zuby do ruky a hurá 
pomazat holkám kliku od dveří. Anebo něco ještě vtipnějšího ( ehm, i když na nic vtipnějšího si nějak nemohu 
vzpomenout ).
Zkrátka představa českých trampů o veliké a vzdálené zemi jménem Kanada, kterou většina z nich nikdy na 
vlastní oči nespatřila, o zemi drsných chlapíků, kteří si libují v drsných žertech, přežila a přežívá do dnešních 
dnů. Termín „kanadský žert“ je mimochodem ryze česká specialita, originál zní „practical joke“, tedy něco 
hmatatelného, narozdíl od vtipů slovních či mimických. Zda někdo v Kanadě tento druh zábavy provozuje či 
provozoval, nevím. Mám obavy, že to k realitě  má asi tak stejně blízko, jako Vinnetou s Old Shatterhandem.
Když jsme se chtěli do Kanady poprvé podívat, byli jsem naivní jak staří trampové. Měli jsem za to, že v proudu 
aut na kanadsko-americké hranici splyneme s davem a prohlédneme si Niagarské vodopády z kanadské strany 
(na nešťastné naléhání přátel a příbuzných). Byli jsme však zadrženi kanadskou policií, já, moje žena, naše tři 
malé děti. Nebylo nám nic platné, že jsme měli platné vízum do USA, že jsme se chtěli „jen“ podívat. Kdepak 
s kanadskými úředníky žádné žerty nebyly.
Při opakovaném pokusu o vstup na půdu Kanady, tentokrát již s platným vízem, se ukázalo, že s takovými jako 
jsme my se nebudou nijak párat! Pokusili jste se již jednou o ilegální vstup do Kanady?! Tak sorry –hezky si tady 
ve Vancouveru sedněte zase na letadlo zpět do Prahy a alou domů.
Naštěstí se to celé otočilo v „practical joke“, zvací dopis na konferenci XYPEX obměkčil drsné pasové úředníky, 
se zdviženým ukazovákem jsme byli posléze do Kanady vpuštěni. S ujištěním, že zákony jsou v Kanadě od 
toho, aby se dodržovali.
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Je to historka stará už více než deset let. Proč na ní vzpomínám? Letos na podzim uplyne 
přesně 20 let od podepsání trojstranné smlouvy o výrobní spolupráci mezi společnostmi 
BETOSAN s.r.o., XYPEX CE spol. s r.o.(dříve HYDPROOF) a XYPEX Chemical Corp.
Podpis vzaly všechny 3 strany vážně, žádné practical jokes. A snad lze říci, že to bylo před 
20 lety rozhodnutí nejen vážné, ale i odvážné. Pro kanadskou, již tehdy globální společ-
nost, krokem do určité nejistoty, 90. léta přinášela nejen v ČR mnoho nepředvídatelného. 
Pro české partnery to byl vážně míněný závazek se podřídit striktním pravidlům, náro-
kům na zajištění nekompromisní kvality vlastní výroby, nárokům na neměnnou kvalitu 
vstupních surovin i obalů, nárokům na vedení odpovídající dokumentace, pravidelné 
roční prověrky výroby ze strany kontrolních orgánů z Velké Británie atd. A hlavně to 
bylo 20 náročných let plných zkoušek, ověřování vhodnosti či nevhodnosti sekundární 
krystalizace XYPEX pro nejrozmanitější použití, 20 let nekončící osvěty,  20 let, kdy nám 
mnohdy do smíchu nebylo, tím méně jsme měli pomyšlení na kanadské žertíky. Prostě 
20 let získávání zkušeností a ty, jak známo, není ani jednoduché, ani laciné získávat.
Když v letošním roce po 20 letech navštívil  Čechy jeden z účastníků tehdejšího ujednání 
o výrobní spolupráci, obchodní ředitel XYPEX Chemical Corp., Vic Barber, připustil, že 
se ocitl se v jiné zemi. V jiné, objektivně modernější zemi, zemi, která, narozdíl od nás, 
omládla.  Domluvili jsme se s Vicem Barberem na rozhovoru pro Sanační noviny. Byl 
v Praze, resp. v ČR krátce a tak jsme se ujistili, že si uděláme čas a rozhovor „spácháme“ 
na výročním setkání distributorů XYPEX pro střední a jihovýchodní Evropu ve slovin-
ské  Portoroži na konci května. 
Protože však program setkání byl časově dosti náročný, rozhovor jsme nakonec vedli 
na dálku (vzduchem 8252 km nebo chcete-li 5124 mil). A krom Vica Barbera, jsme k po-
myslnému redakčnímu stolu přizvali i Chrise Millera. Oba pánové jezdí po celém světě 
a jejich pohled na 20 let XYPEXU v Čechách a téměř 50 let XYPEXU ve světě, je určitě 
pohled zajímavý.

Ing. Václav Pumpr, CSc.
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Téma sekundární krystalizace a jejího použití je stále 
frekventovanější. Proto jsme se i my k němu vrátili a 
oslovili osoby nejpovolanější Vica Barbera a Chrise Millera 
z XYPEX Canada.

Je všeobecně známo, že Xypex se téměř 50 let vy-
rábí v Kanadě. Příliš se toho ale neví o jeho počátcích, 
jak vlastně Xypex vznikl?

Firma Xypex byla založena před 47 lety – v roce 1969, 
jako výsledek pětileté spolupráce tří osob. Dva z nich 
byli široce uznávaní chemičtí inženýři, jeden z nich úzce 
spolupracoval s National Research Council of Canada 
(Kanadská národní rada pro výzkum). Třetí z nich řídil 
společnost zabývající se stavbou tunelů a mostů a byl 
velmi zběhlý v problematice betonových konstrukcí. 
Výsledkem jejich spolupráce byl vývoj jedinečného, 
vysoce účinného systému pro hydroizolaci, ochranu a 
zpevňování betonu – stejně jako pro opravy a sanaci 
stávajících betonových konstrukcí.

Jaký byl na trhu nejběžnější způsob hydroizolace v době, kdy technologie Xypex 
vznikla a jaké bylo jeho úskalí?

V té době byly nejobvyklejší způsoby hydroizolace a ochrany betonu na principu povrcho-
vé bariéry či clony (tj. sestávaly z materiálů, které byly uloženy na povrch betonu za účelem 
vytvoření bariéry mezi betonem a kapalinou). S těmito materiály bylo spojeno mnoho problé-
mů – častá ztráta soudržnosti s betonovým povrchem, změny v chemické struktuře materiálu 
v průběhu času – zapříčiňující ztrátu nepropustnosti vůči vodě, a často byly tyto materiály také 
poškozeny či porušeny v průběhu i po ukončení stavebních prací. Beton či výztužná ocel tak 
zůstaly vystaveny zkáze. 

V čem je Xypex jedinečný oproti ostatním výrobkům a systémům pro hydroizolaci 
betonu?

Systém Xypex je netoxická chemická přísada, která byla vyvinuta pro absolutní kompatibilitu 
s chemií betonu samotného. Stručně řečeno, aktivní složky Xypexu vyvolají katalytické reakce, 
které vytváří krystalické útvary uvnitř pórů a kapilárních traktů betonu. Tyto krystalické útvary 
se stanou integrální součástí betonové konstrukce. Tím jsou vylepšeny vlastnosti betonu sa-
motného a ten se stane zcela nepropustným vůči průniku kapalin a to ze všech stran. 

Jakého nejzásadnějšího vývoje bylo dosaženo v produktech Xypex od jejich uvedení?
Systém krystalizace Xypex se posunul s uvedením produktové řady dry-shake vyvinuté 

k použití během ukládání základové desky. Následně byl vyvinut Xypex Admix; tato příměs 
přináší stejné výhody jako ostatní krystalické produkty Xypex a je do betonu přidáván během 
zpracování či u nových konstrukcí; je to nejpoužívanější ze všech krystalických produktů Xypex 
a je ho vyráběno nejvíc. 
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Dále byly vytvořeny různé sanační materiály, také využívající jedinečnou krystalickou tech-
nologii Xypex. Jsou to mimo jiné Patch’n Plug pro opravu defektů jako jsou praskliny či sítě 
trhlin a Megamix I & II pro obnovu poškozených betonových povrchů. 

Xypex působí po celém světě; můžete popsat, jak vypadá síť Xypex a jaký je její vý-
znam?

Dnes se produkty Xypex používají ve více jak 95 zemích světa. Sídlo společnosti Xypex a 
hlavní výrobní středisko leží v Richmondu v Britské Kolumbii v Kanadě. Krom našeho hlavního 
závodu v Kanadě je Xypex vyráběn pod naší licencí v zemích jako Velká Británie, Austrálie, 
Česká Republika, Turecko, Brazílie a Čína. Máme síť poboček a skladových prostor strategicky 
rozmístěných po celém světě, abychom byli schopni poskytovat své služby pružně včetně 
dodávek materiálu a/nebo technické podpory. 

Je třeba zdůraznit, že technická expertíza a posouzení konkrétní lokace naším místním 
zástupcem je zásadním bodem. Úzce spolupracují s inženýry, architekty, státními úřady, do-
davateli, zhotoviteli a dodavateli betonu k zajištění správného použití našeho výrobku a tím 
i úspěchu celého projektu. 

Jaké další faktory odlišují Xypex od ostatních podobných produktů, které se v nedávné 
době objevily na trhu?

Klademe velký důraz na význam a cenné zkušenosti z testování užitných vlastností i kva-
lity produktů a technologií Xypex. Produkty Xypex byly intenzivně testovány na své „užitné 
vlastnosti“ mnohými nezávislými a akreditovanými vědeckými laboratořemi po celém světě. 
Tyto testy zahrnují: vodopropustnost,propustnost prorozmanité chemické látky, propustnost 
ropy a benzínu/plynu, prodyšnost, utěsňování trhlin, chemickou odolnost, odolnost proti mra-
zovému namáhání a CHRL, odolnost proti záření, pevnost v tlaku, přídržnost, odolnost proti 
oděru, testy na kontakt s pitnou vodou a zdravotní nezávadnost. Xypex byl také ohodnocen 
po skenování elektronovým mikroskopem k ilustraci jeho jedinečné povahy a také přítomnosti 
krystalické struktury Xypex. Žádný jiný konkurenční produkt nebyl podroben tak široké škále 
nezávislých testů. 

Nakonec jsou to však výsledky v praxi, kterými se Xypex může chlubit, jež určují jeho stálé 
výsadní postavení na trhu. Trh je tím opravdovým testovacím polem. Stává se skutečnou „labo-
ratoří“, která určuje úspěch či nezdar. Xypex byl úspěšně použit při několika tisících projektech 
nejrůznějšího druhu po celém světě. Od výstavby luxusních hotelů, sportovních stadionů – jako 
byl Olympijský stadion v Sydney, nákupních center a kancelářských komplexů – jako je World 
Trade Center v Mexico City, největší budova v Latinské Americe… až po ochrannou údržbu 
vodáren a čističek odpadních vod, vodních nádrží, bazénů, jaderných elektráren, přehrad, 
mostů, tunelů a mol. V Austrálii jsme prodloužili životnost 50 let staré čističky odpadních vod 
odhadem o 30 let. Dokonce jsme od vlhkosti izolovali i hrobku prvního prezidenta Ghany. 
Xypex byl rozsáhle použit při sanaci Gatunské plavební komory v Panamském průplavu, kte-
rá je vystavena náročnému mořskému prostředí. Xypex byl použit pro hydroizolaci bazénu 
simulujícího stav beztíže pro NASA v Texasu, kde cvičí astronauti a testují se komponenty pro 
Spacelab. Xypex prodloužil odhadovanou životnost australského doku vystaveného drsnému 
mořskému prostředí z 50 na 160 let. 

Pro růst naší společnosti je však nejdůležitější dlouhodobá spokojenost našich zákazníků 
– inženýrů, architektů, státních úředníků, dozorců údržby, dodavatelů, firemních manažerů a 
dalších, s nimiž jsme po celém světě spolupracovali. 

Xypex je všeobecně znám jako světově prodávaný krystalický materiál. V kolika 
zemích se vlastně dnes Xypex prodává? A jsou na světě oblasti, kde Xypex ještě nebyl 
uveden?

Při posledním počítání byl Xypex dodáván do více jak 95 zemí světa. Je zajímavé podotknout, 
že ve všech zemích je prodávána přesně stejná technologie Xypex, jelikož funguje se všemi 
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možnými betonovými směsmi z celého světa. Také to ukazuje, že problémy spojené s betonem, 
jako je hydroizolace a odolnost, jsou v různé míře přítomny v každé zemi. 

Předpokládáme, že mezi zeměmi jsou také, které vynikají a také ty, kde je třeba ještě 
zapracovat. Ve kterých zemích je Xypex distribuován s největším úspěchem?

Jako každý podnik čelíme svým výzvám, ale mohu s radostí poznamenat, že v mnoha 
zemích, jsme doporučováni jako jedno z nejběžnějších řešení ve stavebním průmyslu.  Náš 
úspěch se pokaždé nevyvíjí stejnou cestou: máme dobrou pozici na trhu ve velkých zemích 
jako je Brazílie; v zemích s vysokými příjmy jako je Velká Británie; menších zemích jako jsou 
Česká Republika a Finsko, zemích se středními příjmy jako je Turecko i v rozvojových zemích 
jako jsou Etiopie nebo Tanzanie.

Prodávat Xypex po celém světě znamená, že své produkty dodáváte také do zemí 
s jinými politickými systémy, než jaký máme v Kanadě či v západní Evropě. Jak se s tím 
vypořádáváte, přináší spolupráce s těmito režimy nějaké mimořádné výzvy? 

Problémy, kterým s betonem čelí inženýři, dodavatelé a investoři, jsou po celém světě 
v zásadě stejné. Xypex nabízí vysoce efektivní, časově i finančně úsporné řešení pro tyto spo-
lečnosti, takže nerozlišujeme mezi různými politickými systémy. Soustředíme se především 
na konzultantskou činnost, týmovou práci s inženýry a dodavateli, v kombinaci s bezproblé-
movými dodávkami a službami. 

Co považujete za největší výzvu pro Xypex, při distribuci na tolika odlišných trzích 
po celém světě? 

Naší největší výzvou na novějších trzích je přimět lidi v řídících pozicích, aby Xypex jednou 
vyzkoušeli. Náš systém se liší od běžných hydroizolačních a ochranných systémů, které obec-
ně fungují jako povrchová clona na betonu, která má zabránit pronikání vody a škodlivých 
chemikálií. Xypex funguje přímo ve struktuře betonu samotného a jako takový je pro oko 
neviditelný, tím pádem je pro někoho obtížné vsadit na novou technologii. Našte………stí již 
dnes není Xypex žádnou novou technologií a má na svém kontě využití při tolika prestižních 
projektech po celém světě, že je čím dál tím jednodušší nové zájemce přesvědčit.

Děkujeme za rozhovor a přejeme mnoho úspěchů v dalších letech.

www.xypex.cz
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POKROKY V ZAJIŠŤOVÁNÍ 
VODOTĚSNOSTI BETONU
Ing. VáclaV PumPr, cSc. , Ing. Jan mandelík 

1.  Úvod
Využití hydroizolačních schopností cementového pojiva patřilo mezi prvé průmyslové aplikace 
portlandského cementu a směsí na jeho bázi již ve 2. polovině 19.století. V tomto ohledu se 
jako jeden z rozhodujících předpokladů uplatňovala tzv. hydraulicita portlandského cemen-
tu, tj. schopnost tuhnutí a tvrdnutí ve vodném prostředí a především pak stálost vznikajících 
produktů hydratační reakce, vazných složek cementového pojiva, vůči vodě. Druhým pak 
předpokladem, vedle stálosti pojiva vůči vodnému prostředí,  byla schopnost bránit v trans-
portu vodě.

Zatímco hydraulicita pojiva a tím pádem i trvalá odolnost betonu vůči vodě je obecně 
vlastností do značné míry nezávislou na zpracování betonu i na teplotních a vlhkostních 
podmínkách hydratace pojiva, schopnost bránit v prostupu vodě je naopak vlastností velmi 
silně odvislou  od složení betonové směsi, od obsahu pojiva, od jeho mineralogického či 
fázového složení, od technologie uložení betonu, ošetření čerstvé betonové směsi, teploty 
zrání a celé řady dalších faktorů. Navíc se tato vlastnost mění s časem a to opět v závislosti na 
celé řadě faktorů jako jsou přítomnost či nepřítomnost vodné fáze, teplota a další fyzikálně-
chemické vlivy.

Ing. František 
Fára, CSc.

Stav růstu krystalů  
v hloubce 10 cm pod povrchem

Stav růstu krystalů  
v hloubce 20 cm pod povrchem

Stav růstu krystalů v hloubce 30 cm pod povrchem Stav růstu krystalů v hloubce 10 cm u vzorku, 
na který nebyl aplikován XYPEX

Celý článek je k dispozici na www.sanacninoviny.cz
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Moderní způsoby hydroizolace spodních staveb.
Spolehlivá ochrana spodních částí objektů proti pronikání či vzlínání vody patří mezi nejobtížnější kroky 

při výstavbě objektů nových i při rekonstrukcích objektů starších.
Jedním z moderních a často používaných způsobů izolace základů je použití vodostavebního betonu a ošetření 

všech detailů, tzv. bílé vany. Tento systém má však mnoho omezení, které mohou stavební firmě a potažmo 
investorovi komplikovat život. Systém materiálů Xypex nabízí výhodnou alternativu - umožňuje docílit naprosté 
nepropustnosti konstrukce, včetně spolehlivého ošetření všech detailů, a zároveň odstraňuje nevýhody systémů 
bílých van.

Materiály Xypex jsou dodávány v několika 
modifikacích, nátěry, tmely, vsypy a přísady.

Nátěry se používají pro aplikace na existující 
konstrukce, které mohou být i mnoho desítek 
let staré. Xypex byl úspěšně použit na mnoha 
konstrukcích, kterými protékala voda i desítky let.

Tmely se používají na místech, kde je třeba 
zastavit průtoky vody, ať se jedná o malé výrony 
nebo průnik tlakové vody.

Součástí výrobního programu jsou i vsypy, 
a to v několika variantách, podle požadavků 
na obrusovzdornost. Vsypy se dají probarvit 
a do betonu se zapravují zcela standardně 
strojními hladičkami. Spolehlivě brání průnikům 
vody z podloží a zároveň zabraňují např. ropným 
či olejovým úkapům vnikat do betonu a znečišťovat 
podloží.

Dnes nejpoužívanější modifikací Xypexu je přísada Xypex Admix. Ta se přidává do betonové směsi přímo 
při její výrobě na betonárce. Admix je dodáván v rozpustných pytlících, čímž je aplikace pro obsluhu betonárky 
maximálně jednoduchá a spolehlivá. Dávkování přísady určuje distributor Xypexu po domluvě s projektantem, 

dávka vychází z podmínek, za kterých je projekt realizován.
Betonová směs s přísadou se zpracovává běžným způsobem. 

Některé varianty přísady mírně prodlužují náběh tuhnutí betonu, 
čímž poskytují více času pro uložení betonu. Je k dispozici 
také varianta, která počátek tuhnutí neovlivňuje, ta se používá 
zejména v chladném období. Přísada Xypex Admix v žádném 
případě negativně neovlivňuje vlastnosti betonu, naopak, kromě 
zvýšení vodonepropustnosti také zpravidla mírně zvyšuje pevnost 
v tlaku.

Použití krystalizační přísady Xypex umožní snížit náklady 
na stavbu, úspory jsou jak finanční, tak časové.

Z finančního pohledu, přepočteme-li náklady na izolaci na metr 
čtvereční, systém Xypex vyjde přibližně na polovinu ceny 
asfaltových pásů a na třetinu ceny bentonitových membrán. 
Systém nabízí i výrazné úspory v porovnání s cenou tzv. bílých 
van.

Xypex také umožňuje výrazně zkrátit čas potřebný na provedení 
hydroizolací, a to jak v porovnání s klasickými membránovými 

izolacemi, ale také v porovnání se systémem tzv. bílých van.
Xypex nabízí, kromě hydroizolace, i několik dalších výhod. Pomocí Xypexu lze chránit konstrukci proti průniku 

radonu, a to nejen v 2. kategorii těsnosti, ale i pro prostory s trvalým pobytem. Xypex chrání konstrukci proti 
negativním účinkům bludných proudů, nabízí úspory při snížení objemu výkopů, náklady na stříkaný beton 
na záporové stěny odpadnou zcela. Xypex není třeba chránit proti poškození při zásypu. Oproti membránovým 
izolacím se mohou přísady použít i za méně příznivých klimatických podmínek, samozřejmě při respektování 
příslušných betonářských norem.

Společnost Nekap poskytuje na vodotěsnost konstrukcí s přísadou Admix záruku, což v porovnání s klasickými 
bílými vanami poskytuje jistotu jak investorovi, tak hlavnímu dodavateli stavby. Důležité je, že díky unikátním 
vlastnostem materiálů Xypex je společnost Nekap schopna tuto záruku plnit. Veškeré případné opravy například 
smršťovacích trhlin, či hnízd lze řešit i z vnitřní strany konstrukce.

Již před takřka dvaceti lety se firma Betosan s.r.o., po domluvě s licenčním výrobcem Xypexu firmou Nekap s.r.o., 
rozhodla zařadit do výrobního programu speciální suché maltové směsi a vsypy s obsahem materiálu Xypex.

Výstavba silážního žlabu s přísadou Xypex

www.nekap.cz
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www.nekap.cz
Tyto hmoty mají velmi široké použití, nalézají uplatnění například při sanacích sklepních zděných prostor, 

při spárování vlhkého kamenného zdiva, či k renovaci a reprofilaci poškozených betonových konstrukcí, stěn 
i vodorovných ploch. Vlastnosti těchto materiálu jsou vpravdě výjimečné, jsou schopné již při velmi malých 
tloušťkách odolat nejen vysokému tlaku vody, ale jsou odolné i proti ropným látkám a celé škále chemikálií. 

Zároveň jsou mrazuvzdorné, hodí se tedy i pro opravy mrazem poškozených ploch.
Tyto speciální maltoviny jsou strojně nanášeny například i na stěny nově budovaných kolektorů jako jejich jediná 

hydroizolace, neboť jsou schopny zadržovat i tlakovou vodu a chránit tak kolektor před průsaky i v mnohametrové 
hloubce.

Pro zastavení zdmi vzlínající vlhkosti se jako náhrada klasického „podřezávání“ objektu používá stejně 
efektivní, ale jednodušší metoda vytvoření chemické clony anglickou hmotou Freezteq. Jedná se o čirou tekutinu, 
balenou v podlouhlých pytlíčcích. Ty se nechají před aplikací zmrznout a poté se, ve formě rampouchu, vkládají 
do předvrtaných otvorů ve zdi. Hmota se aplikuje pouze z jedné strany zdi, a tudíž není nutné rušit provoz 
v objektu, nebo porušovat fasádu objektu.

Aplikace tohoto materiálu má oproti podřezávání, ale i oproti klasickým injektážím, mnoho výhod. Důležitá je 
zejména malá náročnost na mechanizaci, pro aplikaci je potřeba pouze vrtačka a mrazák, i možnost provádět 
práce postupně, po etapách. Díry se do zdi vrtají vodorovně, do spáry, což je výrazně snazší, ale také pro zeď 
staticky méně náročné.

Materiály Xypex jsou již více než 15 let licenčně vyráběny v České republice, a vyváženy do 15 zemí 
střední a východní Evropy.

Sanace sklepních prostor - aplikace malty s Xypexem a Freezteq

Společnost Nekap s.r.o. je hrdá na spolupráci při zatěsňování staveb s tak významnými 
stavebními firmami jako je např. Průmstav, Skanska, Strabag, PSJ či investory Finep, 
Central Group, Ekospol a podobně. Zaměstnanci firmy však rádi poskytnou 
konzultace i drobným stavebníkům, a to, je-li to možné, i na místě stavby. 
Konzultace jsou samozřejmě zdarma, jen je nutné si domluvit 
telefonicky termín.
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Zajištění vodotěsnosti betonu pomocí 
technologie sekundární krystalizace
leS Faure

Beton je porézní materiál a tedy propustný pro kapaliny a plyny. Tato vlastnost může být 
problémem u všech typů betonových konstrukcí pro zakládání staveb, které potřebují udržet 
vodu, vodních nádrží a konstrukcí určených k akumulaci vody. 

Vnikání vody a s tím spojená difúze chloridových iontů a jiných chemicky agresivních médií 
může způsobit významné zvýšení rizika elektrochemické koroze výztuže a konstrukce jako 
celku. Tradiční metody ochrany betonu typicky zahrnují použití povlakových izolací, které 
vytvářejí bariéru na povrchu konstrukce. Zatímco z krátkodobého hlediska se může použití 
takových materiálů jevit jako efektivní, v průběhu času mohou ztrácet přilnavost k povr-
chu, může docházet ke vzniku puchýřů, k odlupování a nakonec i jejich celkové degradaci. 
Efektivnější, účinnější a ekonomičtější způsob, jak zajistit vodotěsnost betonu je použití tech-
nologie krystalické hydroizolace. Tato metoda utěsňuje pórový systém betonu a je schopen 
těsnit trhliny až do šířky 0,4 mm. Výhodou je zejména skutečnost, že krystalická izolace se 
stává nedílnou, trvalou součástí konstrukce. Krystalickou hydroizolaci lze aplikovat na stávající 
betonové konstrukce jako povrchovou úpravu, nebo je lze, pro novou výstavbu, přidávat do 
betonové směsi jako přísadu.

Celý článek v angličtině je dostupný na www.sanacninoviny.cz
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Concrete Waterproofing With Crystalline 
Technology 

Turning Concrete’s Weakness into Strength

By leS Faure
adVertISIng & PromotIon dIrector
XyPeX chemIcal corPoratIon

Concrete is porous and therefore permeable to liquids and gases. This weakness can create 
multiple problems in all types of concrete structures; from building foundations which need 
to keep water out, to water tanks and structures designed to hold water.  Water infiltration, 
chloride diffusion and chemical attack can cause rapid deterioration that will lead to expen-
sive repairs and even compromise the structural integrity itself.

Traditional methods of protecting concrete typically involve the application of a coating 
that forms a barrier at the surface. While effective in the short term, coatings deteriorate over 
time losing their adhesion to the surface, blistering, peeling and eventually failing.  

A more effective, efficient, and economical way to waterproof concrete is to use its own 
permeability as a delivery system for waterproofing chemicals; a technology called Crystalline 
Waterproofing. This method plugs the concrete’s natural porosity and bridges cracks up to 
0.4mm with a non-soluble crystalline formation that becomes an integral, permanent part 
of the structure. Crystalline Waterproofing can be applied to existing concrete as a surface 
treatment or added to the concrete mix for new construction.
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Concrete’s Weakness
Although concrete appears to be a solid mass it is in fact riddled with interconnected 

capillaries (pores) which allow liquids and gasses to pass through especially when under 
pressure.  These are formed as the excess water, known as the ‘water of convenience’, used 
to produce a flowable mix evaporates out of the concrete.

As the concrete dries it also shrinks causing drying shrinkage cracking.  While best practices 
should limit large visible cracks, micro-cracking is probably inevitable.  Cracks too small to 
see can still be large enough to act as moisture pathways. Combined, the voids caused by 
the ‘water of convenience and micro-cracks will typically make up to 10-15% of the concrete’s 
total volume. 

If a building’s concrete foundation wall or floor slab is below the water table, or subject to 
occasional submersion, it is surrounded by water under pressure, the pressure being supplied 
by the ‘column’ of water being acted on by gravity.  This is called “hydrostatic pressure” or 
“hydrostatic head” and is usually measured in feet (or meters), therefore, the deeper below 
the water table, the greater the hydrostatic pressure.  This pressure can drive water to leak 
through a concrete foundation or wall. 

If a basement wall or floor slab is in contact with moist soils but above the water table, 
there is no pressure to force water through the concrete. Nevertheless, if improperly water-
proofed, concrete will absorb water through capillary action – just like a sponge.  As water 
moves through the pore network closer to the inside surface of the concrete, it turns into 
water vapour and exit the concrete – a process known as vapour transmission which can 
make the interior perpetually damp.  This can also cause problems with interior finishes such 
as blistering of coatings or lifting of adhered vinyl tile.

Along the way, water will also promote corrosion of steel reinforcement, especially if it has 
aggressive chemicals dissolved in it.  In areas of high or moderate sulfate soils, infiltrating 
water can promote sulfate attack, in which formation of expansive etringite within the con-
crete can destroy it.1  In marine environments chloride diffusion will accelerate reinforcing 
steel corrosion and significant deterioration.  The pore network also allows gases to infiltrate, 
some of which - CO, CO2, SO2 and NO2 - causing carbonation; a process in which the  natural 
alkalinity if reduced and concrete’s pH and compressive strength.

Photo courtesy of Xypex Corp.

Crystalline Waterproofing admixture was used to waterproof 
two tunnels located below the water channel which connect 
several man made islands that form part of the massive 
redevelopment of Cape Town’s harbor.

1   n locations where soils are known to have high or moderate sulfate levels, concrete should be made 
using Type II or Type V Portland cement, reducing vulnerability to sulfate attack.
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Defending the Perimeter
So, if the concrete’s pore network and micro-cracks are the pathway for water and chemical 

ingress, they are also the logical place to stop it.  Crystalline technology uses water and these 
passageways to deliver its reactive chemicals into the concrete.  For existing structures this 
means that the concrete must be thoroughly saturated prior to surface application of the 
Crystalline Waterproofing treatment whereas for new concrete, water is already present in 
the mix.

When applied as a surface treatment, the crystalline waterproofing chemicals will spread 
through the saturated concrete’s permeable voids by the process of chemical diffusion, whe-
re they react with calcium hydroxide and other by-products of Portland cement hydration 
causing the formation of needle-like crystals that fill and plug the void space.  Within 2-3 
weeks the crystal growth is mature and water can no longer pass through. (For a detailed 
explanation of the process, see sidebar How It Works.) Once the crystals are formed, their 
effect is permanent.

This represents a very green solution to for the waterproofing and durability of concrete.  
It is non-toxic, has no odor, approved for use in potable water tanks and minimizes jobsite 
waste.  Crystalline technology contains no volatile organic compounds (VOCs) making it safe 
for use in confined spaces and allows concrete to be recycled at the end of a building’s service 
life because it has no adhered membranes or coatings.

The Bank of Tanzania, Five large vaults for the storage of 
money below grade and exposed to 8 metres of water pressure 
were treated with two coats of Xypex Concentrate and Patch 
‘n Plug products were used to seal the construction joints and 
waterproof the exterior walls.
 
Photo courtesy of Xypex Corp. 
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„FACHMAN“ ZA SVOU PRÁCI RUČÍ
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Fachman (facha = zastar. práce) specialista/ znalec, odborník „od fochu“ - viz také expert.
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Text napsaný psacím strojem
Kdo chtěl být „fachmanem“, musel být pro svou práci zapálen, musel ji rozu-mět, musel mít pro daný obor pochopitelně nadání a musel ji obvykle dělat celý život. 
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vavrin07
Text napsaný psacím strojem
Překotný vývoj v oblasti stavebnictví a stavební chemie zejména, vyžaduje dnes však něco navíc. Vyžaduje, aby se takový „fachman“ průběžně vzdělá-val. A tak pro ty registrované zákazníky společnosti BETOSAN, kteří se chtějístát „fachmany“ v oblastí sanací a rekonstrukcí stavebních konstrukcí přichází BETOSAN společně se společností BETONCONSULT s nabídkou zvýhodně-né účasti na vzdělávacích seminářích společnosti BETONCONSULT.Nabídka platí jak pro podzimní a zimní běh odborných kurzů v roce 2016, tak i pro zimní a jarní  běh odborných kurzů v roce 2017.

vavrin07
Text napsaný psacím strojem
Detailní nabídku náplně kurzů a termíny konání najdete na www.betonconsult.cz.

vavrin07
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A jak se stát „fachmanem“ BETOSAN?

vavrin07
Text napsaný psacím strojem
Každý z registrovaných zákazníků, který nakoupí od 1.9. do 31.12.2016 v kte-rémkoli z prodejních skladů BETOSAN zboží za více než 5.000,- Kč bez DPH obdrží slevový poukaz na vložné ve výši 300,-Kč. Poukaz může následně uplat-nit na kterýkoli z nabízených seminářů a kurzů a to až do 31.3.2017

vavrin07
Text napsaný psacím strojem
A protože si „fachmanů“ vážíme, každému z úspěšných absolventů kurzu či se-mináře z řad našich registrovaných zákazníků zašleme unikátní tričko BETOSAN.




