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PC® CRISTAL CONCENTRATE 
 
 
 
Tratament pentru impermeabilizarea 
betonului prin cristalizare 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

UTILIZARE                                   

 Se aplică pe structuri de beton şi ciment, acolo unde este necesar ca 
apa să fie reținută fie înăuntru, fie afară. 

Exemple: rezervoare de apă potabilă, acvarii, tunele, fundaţii, puţuri 
de lifturi, structuri subterane, fabrici, parcări, drumuri, pivniţe, 
acoperişuri de beton. 

PROPRIETĂȚI  

  Impermeabilizare permanentă a betonului deoarece tratamentul 
devine parte integrantă a structurii din beton. După câteva zile, 
toate componentele active au penetrat în masa betonului. 

 Deoarece cristalele pătrund adânc în structura de beton, o 
deteriorare de suprafață a betonului nu influențează gradul de 
impermeabilizare al structurii. După aplicarea tratamentului cu PC® 
Cristal Concentrate, betonul devine impermeabil în cazul 
presiunii hidrostatice pozitive sau negative. 

 Umple fisuri pe până la 0,3 mm. 
 Nu conţine nici un fel de componente organice. 
 Nu este toxic. 
 Componentele active prezente în betonul impermeabilizat se vor 

reactiva la impactul cu apa. 
 Poate fi aplicat pe suprafețe umede. 

AMBALARE                                   
 Saci de hârtie de 25 kg 
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INSTRUCȚIUNI DE APLICARE 1. PREGĂTIREA SUPRAFEȚEI 

  Suprafaţa ce trebuie tratată (beton, blocuri de beton, 
tencuială de ciment) trebuie să fie în stare bună, fără 
murdărie, pământ, lapte de ciment precum şi orice alte 
elemente ce ar putea afecta negativ aderenţa, 
pătrunderea sau acțiunea PC® Cristal Concentrate. 

 Suprafaţa trebuie sa fie poroasă. Suprafeţele de beton 
foarte alunecoase vor fi sablate cu apă sau nisip.  

 PC® Cristal Concentrate poate închide fisuri mai mici 
de 0,3 mm. 

 Fisurile mai mari de 0,3 mm trebuie deschise şi reparate 
cu un mortar de reparaţii potrivit. 

 Îndepărtaţi betonul deteriorat şi curăţaţi până la beton 
sănătos. Unde este necesar aplicaţi un mortar de 
reparaţii potrivit. 

 2. PREPARAREA PRODUSULUI 

  Amestecați PC® Cristal Concentrate până când atinge 
consistenţa  unei paste de ciment. 

 În timpul aplicării amestecați constant materialul pentru 
a îi menţine omogenitatea. 

 Preparați material doar atât cât se poate aplica în 35 de 
minute. 

 Aplicare cu: 
  pensula: amestecați 7-8 l de apă cu 25 de kg de 
PC® Cristal Concentrate. 
  pistol de torcret: amestecați 8-9 l de apă cu 25 de 
kg de PC® Cristal Concentrate. 

 3. APLICAREA 

 
 

Compenentele active ale PC® 
Cristal Concentrate produc o 
reacție catalitică, ce induce 
cristalizarea în porii și 
capilarele betonului. Aceste 
cristale devin parte integrantă 
a betonului și îl protejează 
împotriva pătrunderii apei. 

 Suprafața trebuie umezită ușor. 
 Aplicați PC® Cristal Concentrate în două straturi, 

consum total de cca. 1,6 kg/mp. 
  Un consum de 1,6 kg/mp de PC® Cristal 
Concentrate pudră corespunde unui strat final întărit 
de min. 1 mm. 
  Un consum de 1,6 kg/mp de PC® Cristal 
Concentrate pastă corespunde unei grosimi de strat 
umed de min. 0,8 mm. 

 Timpul de aşteptare între aplicările celor două straturi, la 
200C este de minim 3h şi maxim 24h. 

 După aplicarea celui de al doilea strat de PC® Cristal 
Concentrate suprafaţa trebuie menţinută umedă pentru 
a evita apariţia fisurilor şi pentru activarea 
componentelor active. 
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REZULTATE TESTE   LABORATOARE INTERNAȚIONALE INDEPENDENTE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         
 

         Imaginea 1: Imagine SEM a stării iniţiale:            
                creşterea cristalului nu a început 

BELGAQUA 
 Raport nr. VMW/Hydrocheck/2002/2: 

Agrementat pentru apă potabilă. Produsul poate fi folosit pentru 
suprafeţe ce intră în contact cu apa potabilă 

 
BECETEL (Belgian Research Centre for Pipes and Fittings 
 Raport nr. PV010093: 

Betonul tratat cu PC® Cristal Concentrate este complet 
impermeabil după 5 zile. 

 Raport nr. PV010093: 
PC® Cristal Concentrate umple fisuri până la 0,3 mm. 
 

MAGNEL 
 Raport nr. 2007/452-EG/SDB: 

Betonul tratat cu PC® Cristal Concentrate este complet 
impermeabil după 5 zile. 

 Raport nr. 2000/630-KA/CM: 
  PC® Cristal Concentrate este rezistent la cicluri îngheţ-

dezgheţ, iar rezistența la îngheţ-dezgheţ a betonului tratat cu 
PC® Cristal Concentrate nu se modifică. 

  PC® Cristal Concentrate este rezistent la săruri de dezgheţ, 
acid sulfuric şi acid clorhidric (pH>2). 

 Raport ECC NV nr. TD 07/05/2008/Cristal Concentrate/A35: 
Mostrele de beton tratate cu PC® Cristal Concentrate au fost 
supuse unui studiu SEM. Analizele SEM au permis: 
 Urmărirea creșterii cristalelor în funcție de timp. 
 Determinarea adâncimii de penetrare a cristalelor în structura 

mostelor din beton. 
     Rezultatele testelor au arătat că după 10, respectiv 20 de zile, au 

fost identificate cristale până la adâncimea de 3, respectiv 7,5 cm. 

  

                                          
 

Imaginea 2: După 10 zile, creşterea cristalului a atins viteza maximă iar 
capilarele şi porii betonului sunt etanşate cu aceste cristale. O structură densă 
de cristale în reţeaua de capilare face ca betonul să fie complet impermeabil. 
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MĂSURI DE PROTECȚIE ȘI RECOMANDĂRI PENTRU SIGURANȚĂ                                  
  PC® Cristal Concentrate este un produs alcalin. 

 Contactul de lungă durată poate irita pielea, prin urmare trebuie 
folosite mănuşi de plastic, cizme şi îmbrăcăminte de protecţie 
atunci când se amestecă sau se aplică produsul. 

 Trebuie folosite cască şi ochelari de protecţie atunci când se 
torcretează şi se aplică deasupra capului. 

 În cazul contactului cu ochii, se clătește bine cu apă cel puţin 10 
minute şi se consultă medicul. 

 Pentru mai multe informaţii, consultaţi fişa de siguranţă a 
produsului. 

MARCAJ CE 
 

 
0749 

ECC N.V. 
Terbekehofdreef 50 – 52 

B-2610 Wilrijk 
09 

0749 - CPD 
BC2-563-1895-0002-001 

EN 1504-3 
Mortar pentru reparaţii nestructurale, clasa R1 

Rezistenta la compresiune ≥ 10 MPa 
Continut ioni de clor ≤ 0,05 % 

Aderenţa 
Contracție / expandare împiedicată 

Rezistența la carbonatare 

≥ 0,5 MPa (ruperea aderenţei) 
NPD 
NPD 

Compatibilitate termică partea 1 
Rezistența la alunecare 

Absorbție capilară 

Test trecut 
NPD 
NPD 

Substante periculoase Conform cu 5.4 
Comportamentul la foc NPD 

 

 
Data: 23.09.2020                                                                                 PC® CRISTAL CONCENTRATE 

Aceste informaţii sunt oferite pe baza datelor cunoscute de către noi. Reprezintă o posibilă sugestie utilă pentru testările pe care aţi putea dori să 
le faceţi. Prezenul material poate fi modificat pe măsură ce noi informaţii şi teste vor fi disponibile. Nu oferim nicio garanţie şi nu nu ne asumăm 
nicio obligaţie sau responsabilitate în legătură cu aceste informaţii. 


