ИНСТРУКЦИИ ЗА ПРИЛОЖЕНИЕ
Строителни връзки и детайли

4.16

Система за спиране на проникването
на вода Krystol®

Импрегниране на хоризонтални и вертикални строителни връзки – метод за тройна защита
ОПИСАНИЕ
Системата за спиране на проникването на вода „Krystol” се използва за
устойчиво водоизолиране на бетонни строителни връзки. Системата се
инсталира на мястото на по-малко надеждни системи и позволява гъвкава работа
и лесно инспектиране. Системата за спиране на проникването на вода „Krystol”
използва технология с кристали при което има реакция с водата нехидрираните
циментови частици. Образуват се неразтворими кристали с форма на игла,
които запълват микро пукнатини и пори на бетона. Намалява се пропускателната
способност и се спира преминаването на водата.
Следните инструкции за приложение се използват за водоизолиране на
хоризонталните и вертикални строителни връзки на места с висока степен на
риск, като се използва метода за тройна защита. При него се използва циментов
разтвор „Krystol”, водоспиращо съединение „Krystol”, разширително съединение
„Krytonite” и лепило за „Krytonite”.

ОГРАНИЧЕНИЯ
Системата за спиране на проникването на вода „Krystol” е ефективна само за здрави структури и не може надеждно да запечата
връзки при които има различни натоварвания или многократни движения. Консултирайте се с представител на „Kryton” за препоръки
специфични за проекта. Използвайте типични практики за студено време, ако има приложение при студени климатични условия.
Инсталирането по време на силен дъжд трябва да се избягва.

МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
Прочетете и следвайте данните за безопасност (ДБ) за посочените продукти (налично на адрес www.Kryton.com). Само за
професионална употреба. Посочените продукти имат силно разяждащо действие, когато се смесят с вода или пот. Избягвайте
контакт с кожата или очите. Избягвайте вдишване на прах. Носете дълги ръкави, обезопасителни очила и непромокаеми ръкавици.

СТЪПКА 1: ПОДГОТОВКА НА ПОВЪРХНОСТТА
1.

2.

3.

Бетонните / торкрет бетонни повърхности за полагане на системата „Krystol”
трябва да са здрави, чисти и без замърсители, масла и други елементи, които
може да повлияят на свързването.
Използвайте пробивен чук или подобен инструмент за да освободите части от
материала и за да изравните грубите или неравни връзки.
СЪВЕТ: отстраняването на неустойчиви или стърчащи части и материали и
почистването на остатъчни материали за периода в който бетона/торкрет бетона
е невтвърден ще намали максимално нуждата това да се прави след като имаме
втвърдяване.
Подгответе връзките чрез измиване със силна струя вода и отстраняване на
масла, съединения, прах и други замърсители. Най-горната повърхност на
циментовата паста трябва да се отстрани; ако има части от агрегата, които се
виждат–това е добре.
Повърхностите, които ще се третират със системата „Krystol” трябва да са наситени с вода, но сухи (SSD). Това означава,
че порите на бетона трябва да са напълно запълнени с вода, но не трябва да има свободна вода на повърхността. Първо
навлажнете добре повърхността с вода, а след това отстранете излишната вода с гъба незабавно преди приложението.
СЪВЕТ: измиване със силна струя вода е ефективно за едновременно почистване и насищане на връзките.
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СТЪПКА 2: НАНАСЯНЕ НА СИСТЕМАТА „KRYSTOL”
1.

Осигурете условия на наситеност и суха повърхност. Това означава, че порите
на бетона трябва да са напълно запълнени с вода, но не трябва да има свободна
вода на повърхността. Намокрете добре повърхността, а след това отстранете
излишната вода с гъба преди да нанесете „Krystol”.

2.

Разбъркайте „Krystol” така че да се получи гъста, но свободно течаща паста (около
3 части прах и 1 част чиста вода, като обем). Пастата ще изглежда първо гъста,
но след това ще стане по-рядка при разбъркването. Забъркайте само толкова
материал, колкото може да се нанесе за 30 минути.
ЗАБЕЛЕЖКА: материалът, който остане бързо ще се стегне, но разбъркването ще
възстанови пластичността. Не добавяйте вода след като материалът започне да
стяга. Прекалено много вода ще предизвика свиване и пропукване.

3.

Покрийте цялата повърхност с „Krystol”, като използвате четка и количество
от 1 кг/кв.м, което означава дебелина от най-малко 1 мм. Използвайте кръгови движения за да постигнете максимално
проникване и прилепване. Не позволявайте „Krystol” да се натрупва по близките усилващи елементи.

4.

Защитете „Krystol” от дъжд, бързо изсъхване или замръзване за период от 24 часа или докато върху него не се положи
бетон/торкрет бетон. Обичайният период за втвърдяване на „Krystol” е 2.5 часа при 20°C.
ЗАБЕЛЕЖКА: за торкрет бетон положен на същия ден, следващият слой торкрет бетон трябва да се положи докато
„Krystol” е все още в пластично състояние (до 60 минути при повечето условия).
ВАЖНО: продуктите „Krystol” трябва да се защитят от бързо изсъхване и да се запазят влажни, докато не развият своите
пълни характеристики. Покрийте материала „Krystol” с полиетиленов материал или навлажнена материя за да задържите
влагата. След втвърдяване напръскайте повърхността с вода за да запазите нивата на влага за период от 24 часа. Не
използвайте съединения за ускоряване на втвърдяването.

СТЪПКА 3: НАНАСЯНЕ НА „KRYTONITE”
Нанесете изолиращия материал „Krytonite” само след като „Krystol” е вече втвърден.
Ако няма завършено втвърдяване, това може да доведе до неуспешно полагане. Да се
полага само при сухи условия; контактът с вода може да предизвика ранно разширение на
лентата, което трябва да се избягва.
1.

Използваният материал трябва да е 8-10 метра за една опаковка. Дебелината
на слоя трябва да е 6 мм с полагане на лепило за „Krytonite” в центъра на
строителната връзка, където „Krytonite” ще се полага. Трябва да има достатъчно
лепило, така че когато има натиск върху „Krytonite” към лепилото да се получи
излизане от краищата. Грубите повърхности ще изискват по-големи количества
лепило.
ВАЖНО: „Krytonite” трябва да се положи на или в близост до центъра на
строителната връзка.

•

Трябва да има като минимум 75 мм бетонно покритие. Да не се полага до 75 мм от ръба на строителната връзка.
Инсталиране прекалено близко до външния ръб на бетона може да предизвика увреждане на бетона при бързо
разширение.

•
•

Оставете място между „Krytonite” и арматурата от поне 25 мм за да се избегнат празни пространства.
„Krytonite” не трябва да се използва за разширителни фуги. „Krytonite” се използва за строителни връзки, около отвори,
между предварително отлети елементи и на други места, където има бетонни връзки.
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2.

Бързо натиснете „Krytonite” към лепилото и постепенно развивайте ролката. Не
позволявайте лепилото да се втвърди повърхностно. Ако няма налично лепило
или ако трябва да има допълнително задържане, може да се използват пирони за
закрепване. Те трябва да се положат като 3 пирона на един линеен метър.

3.

Срежете „Krytonite” по дължина с ножици. Краищата трябва да са здраво и равно
закрепени и да не се припокриват. Ъглите трябва да се подрежат и за двете ленти.

4.

Позволете на лепилото да изсъхне преди да излеете бетона.
ВАЖНО: контакт с вода ще предизвика ранно разширение на лентата. Защитете
положения „Krytonite” от вода, докато бетонът се излива. Ако има ранно
разширение, подсушете „Krytonite” добре за да се възстановят първоначалните
размери и подсигурете това материалът да се закрепи правилно към повърхността
преди да излеете бетона.

СТЪПКА 4: СЪЗДАВАНЕ НА КЛИНОВ КАНАЛ
1.

Каналът се създава на мястото, където двете бетонни части се срещат. Подходящ
канал може да се формира с подрязване на ръба 2x2 и скосяване за да се получи
плитък ръб от около 40 мм x 40 мм и заостряне до 30 мм.

2.

Положете формата за канала към ръба на бетона, като тесният край е поставен
отвътре. За връзки между плочи каналът може да се притисне във фугата, докато
бетонът е все още не втвърден.
ЗАБЕЛЕЖКА: при използване на торкрет бетон трябва клиновият канал да се
формира чрез използване на торкрет бетон чрез един от следните методи.
a)

Притискане към полувтвърдения бетон; или

b)

Използване на форма преди да се положи следващия слой торкрет бетон и
отстраняване на формата за да се формира канала; или

c)

Използване на мистрия, докато торкрет бетона е полувтвърден за да се
изкопае клинов канал със съответните размери.

СТЪПКА 5: ПОЛАГАНЕ И ВТВЪРДЯВАНЕ НА БЕТОНА
Внимавайте да не разместите „Krytonite” по време на полагането на бетона. Не пускайте бетона от голяма височина. Ако се използва
метод за торкрет бетон, избягвайте полагане странично на лентата „Krytonite”. Положете бетона върху връзката, като използвате
обичайни практики за бетон и подсигурите следното:
1.

Остатъчните материали да се отстранят от връзката преди полагането на бетона.

2.

Маслото за освобождаване от формата не трябва да замърсяват зоната на връзката.

3.

Разпределителните елементи трябва да се отстранят при полагането на бетона.

4.

Втвърдяването на бетона около връзката изисква внимателно полагане и вибрации. Следвайте процедурите посочени в ACI
309R (Насоки за консолидиране на бетона)

5.

Бетонните форми се оставят за възможно най-дълъг период.

6.

Торкрет бетонът се полага с приспособление, съгласно ACI и процедури следващи ACI 506R – насоки за работа с торкрет
бетон.

7.

Втвърдяването трябва да отчита насоките на ACI 308.1 и трябва да се вземат мерки за да се избегне прекалено бързото
изсушаване.
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СТЪПКА 6: ПОДГОТОВКА НА КЛИНОВИЯ КАНАЛ
1.

Отстранете формите за канала от втвърдения бетон или торкрет бетон.
Внимавайте в канала да не остане дървесина.

2.

Подсигурете това каналът да е чист и без замърсявания, масла и други елементи,
които може да влошат свързването. Връзките трябва да се подготвят чрез
измиване с вода под високо налягане за да се отстранят евентуални масла,
съединения за ускоряване на втвърдяването, прах или други замърсители.

3.

Повърхностите върху които се нанася разтвора „Krystol” трябва да са наситени
с вода, но сухи (SSD условие). Това означава, че порите на бетона са изцяло
наситени с вода, но на повърхността няма свободна вода. Добре наситете
повърхността с вода и след това отстранете излишната вода с гъба незабавно
преди полагането.
СЪВЕТ: използването на водна струя с високо налягане е ефективно за едновременното почистване и насищане на
повърхността.

СТЪПКА 7: ПОЛАГАНЕ НА ЦИМЕНТОВИЯ РАЗТВОР „KRYSTOL”
Процедирайте само, ако в канала няма изтичане на вода. Ако има изтичане трябва да го
спрете чрез използване на „Krystol Plug” преди да се използва циментов разтвор „Krystol”.
1.

Циментовият разтвор „Krystol” може да се положи по всяко време, но за най-добри
резултати изчакайте свиването на бетона/торкрет бетона първо да приключи.

2.

Уверете се, че клиновият канал е чист. Отстранете всички съединения за
освобождаване на формите, мръсотия или остатъчни материали, като използвате
механично изстъргване и/или водна струя под налягане.

3.

Клиновият канал трябва да бъде наситен с вода, но със суха повърхност (SSD
състояние). Това означава, че порите на бетона трябва да са напълно запълнени
с вода, но не трябва да има свободна вода на повърхността. Първо навлажнете
добре повърхността с вода, а след това отстранете излишната вода с гъба
незабавно преди да нанесете циментовия разтвор „Krystol” (Krystol Waterstop).
Разбъркайте циментовия разтвор „Krystol” , докато получите стегната консистенция. Започнете с 3.5 части прах и 1
част чиста вода, като обем, докато се получи гладък материал. Добавете допълнително материал (до общо около 4.5
към 1) и продължете да смесвате, докато получите материал, който не спада. Сместа първо ще изглежда суха, но след
разбъркването ще се изглади и ще достигне работно състояние.

4.

Разбъркайте само толкова материал, колкото може да се използва за период от 30 минути.
ЗАБЕЛЕЖКА: материалът, който остане бързо ще стегне, но когато той пак се разбърка, това ще възстанови неговата
пластичност. Не добавяйте вода към материала след като той започне да стяга. Използване на прекалено много вода ще
предизвика свиване и пропукване.
ВАЖНО: съотношението посочено по-горе е приблизително и е само като насока. Условията може да варират и това
ще повлияе на нужното количество материал. Коригирайте съотношението на прах и вода съответно за да получите
консистенция, която е пластична, без спадове на материала и такава, която може да се оформи като топка без да загуби
формата си.

5.

Уплътнете добре „Krystol” (Krystol Waterstop), така че повърхността да се покрие добре.

6.

Защитете положения циментов разтвор „Krystol” от увреждане свързано с дъжд, бързо изсъхване или замръзване за наймалко 24 часа.
ВАЖНО: продуктите „Krystol” трябва да се защитят от бързо изсъхване и да се навлажнят, така че да могат да развият
пълните си характеристики. Покрийте циментовия разтвор „Krystol” с полиетилен или мокра материал за да се задържи
влагата. След втвърдяване, намокрете повърхността с вода за да запазите влажността за период от 48 часа.
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МАТЕРИАЛИ И ПОКРИТИЕ
Материал

Покритие

Лепило за „Krytonite”

Около 8-10 м за опаковка

Система „Krytonite” с разширително действие

50 м за кутия; 5 ролки; по 10 м за ролка

Система „Krystol” (Krystol Waterstop)

Около 80 м за опаковка 25 кг; 30 см ширина

Циментов разтвор „Krystol”

Около 7.5 м за опаковка 25 кг

ИНСТРУМЕНТИ
• Водопровод с чиста вода
• Кофа за разбъркване, бормашина и разбъркващ елемент
• Четка за бетон с естествен косъм
• Пръскащо приспособление и кърпа/гъба
• Струйно водно устройство с високо налягане
• Мерителни съдове
• Форма за клиновия канал
• Пистолет за нанасяне
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