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Warstwa zaprawy ochronno-naprawczej

 
 

Eurokalmatron©  
ZESTAWY OCHRONNO – NAPRAWCZE  

KONSTRUKCJI  BETONOWYCH 
 

             Eurokalmatron© JEST TO:  
  

materiał na bazie cementu o działaniu kapilarnym, zapewniający wodoszczelność betonu, zapraw 
cementowo-piaskowych i innych materiałów porowatych (np. stara cegła), odtwarza właściwości 
wytrzymałościowe betonu, uszlachetnia beton zwiększając jego odporność na pęknięcia, wnika w głąb 
struktury betonu zatrzymując procesy korozji i uodparnia konstrukcję na działanie agresywnych 
związków chemicznych w procesie oddziaływania środowiska;  
stosowany jest jako zaprawa ochronno-naprawcza lub jako dodatek do mieszanek betonowych, (zależy 
do rodzaju komponentu) 
 
3-5 mm  warstwa Eurokalmatron©   użyta na starym lub nowym betonie dociera na 50 do 150 mm w 
głąb co czyni beton o 100% odporniejszym na działanie wody, wody morskiej, olejów, kwasów i innych 
chemikaliów, jest idealna do napraw starej skorodowanej betonowej struktury budynków, mostów, 
tuneli ... 

 
            DZIAŁANIE  Eurokalmatron©    sprowadza się do prostej zmiany kolejności faz reakcji 

zachodzących w cemencie – przeniknąć do starego betonu – rozpuścić wszystko co  daje się 
rozpuścić w maksymalnym stopniu – zająć (wypełnić) zwolnione przestrzenie wewnątrz betonu – 
a następnie stwardnieć w jednorodny monolit. W rezultacie zachodzących reakcji chemicznych 
powstają trudno rozpuszczalne, nowe elementy, które wypełniają kapilary, pory i mikroszczeliny  
wiążąc przy tym wolne wapnie i ciecze zawarte w betonach w nierozpuszczalne ciało stałe(.żele)  
Zwykły beton zawiera około 70% makro- i 30% mikroporów, a beton z dodatkiem Eurokalmatron©   
zwiera 3% makro- i 97% mikroporów, co powoduje że jest bardziej odporny na działanie wody i 
innych agresywnych cieczy.  
Sztucznie pomniejszona średnica porów jest niewiele większa od średnicy cząsteczek wody i tworzy 
molekularne sito, które jest nieprzepuszczalne dla dużych cząsteczek takich jak kwasy organiczne, 
alkaloidy i tłuszcze.  
Zmniejszając średnicę porów zwiększa się ciśnienie płynów i gazów wewnątrz porów co chroni przed 
dalszym wnikaniem gazów, wody i elektrolitów. 
 
    Eurokalmatron©   łączy się z betonami.  

Wiążący wodny roztwór elektrolitu komponentu Eurokalmatron© 
wypełnia przestrzenie między cząsteczkami. Tworzą się przesycone 
roztwory, z których powstają bardziej stabilne termodynamicznie nowe 
elementy hydratacji, które charakteryzują się  
niższą rozpuszczalnością, większą powierzchnią oraz wysoką 
wytrzymałością.   
 
 

Rys. Schemat wzajemnego oddziaływania Eurokalmatron©  z betonem – przenikanie-penetracja 
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 ZALETY      STOSOWANIA  PRODUKTÓW  Eurokalmatron©    

� zwiększenie gęstości betonu od 20 do 25% (z 2200 kg/m3 do 2500 kg/m3), co oznacza wzrost 
wytrzymałości 

� odporność na działanie wody słodkiej, morskiej i gruntowej jest 100%, spowodowane jest to 
zwiększoną gęstością betonu oraz tym że Eurokalmatron©    tworzy tlenkową warstwę grubości 
0,006 mm, nie dopuszczającą wniknięcie chlorków i siarczanów 

� wzrost elastyczności o 15 do 20% 
� wzrost odporności na pękanie do 60% (bardzo ważne w przypadku tam i mostów) 
� obniżenie kurczliwości do 50%  

� 100% nieprzepuszczalność pod ciśnieniem 14ATM 
� wzrost mrozoodporności do 350 cykli 
� ulepszona ochrona stali o 100% 
� wzrost wytrzymałości na ściskanie min o 25% 
� eliminacja dodatków takich jak polimery, włókna... 

 
 
 

PROWADZENIE PRAC NIE WYMAGA DODATKOWYCH DZIAŁA Ń W DZIEDZINIE BHP. 
Eurokalmatron©    JEST NIETOKSYCZNY , NIEPALNY I NIEWYBUCHOWY . 

PRODUKTY  Eurokalmatron©    POSIADAJĄ MIĘDZYNARODOWE ATESTY I CERTYFIKATY . 
 
 

 
 
 
PRODUKTY  Eurokalmatron©    
 
A - domieszka polepszająca właściwości betonów i zapraw murarskich 

Wzmacnia wytrzymałość betonu na ściskanie, zwiększa wodoszczelność, zwiększa odporność na 
korozję, zmniejsza skurcz betonu. 

 
STOSOWANY DO:  produkcji prefabrykatów 
  wykonywania konstrukcji wodoszczelnych i mrozoodpornych 
  zabezpieczania zbrojenia w konstrukcji przed korozją 

wykonywania konstrukcji narażonych na działanie środowiska agresywnego chemicznie i 
biologicznie   

 
B - materiał do napraw i osuszania konstrukcji ze starego betonu i murów ceglanych 

Zwiększa wytrzymałość betonu na rozciąganie, zwiększa nieprzepuszczalność betonu, zwiększa 
odporność betonu na korozję w agresywnym chemicznie środowisku.  

 
STOSOWANY DO:  wykonywania pokryć hydroizolacyjnych (np. dachy)  
  wykonywania powierzchni hydroizolacyjnych (np. ściany piwnic) 

  wykonywania pokryć ochronnych (np. przed środkami żrącymi) 
  osuszanie zawilgoconych murów i fundamentów 
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C - materiał nieprzepuszczający wody do usuwania i łatania nieszczelności 
Wypełnia system porów i kapilar nowymi strukturami. Dzięki temu nawet po uszkodzeniu 
warstwy ochronnej  C nie następuje penetracja wody w materiale.  

 
STOSOWANY DO:  wykonywania pokryć hydroizolacyjnych  
  łatania szczelin 
  odnawiania spękanego betonu  
 
F  - zaprawa na białym cemencie do renowacji i naprawy betonu 
 
Stosowany do: wykonywania pokryć hydroizolacyjnych 
   odnawiania spękanego betonu 
   wykonywania pokryć ochronnych 
 
 

POZOSTAŁE  PRODUKTY  EUROKALMATRON 
 
        MINERALNE ZAPRAWY RENOWACYJNO NAPRAWCZE 

 
Produkowane we frakcjach kruszywa: 0-02mm, 0-05mm, 0-1mm, 0-2mm, 0-5mm 

 
CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU 
Eurokalmatron© zaprawa  jest mieszanką suchą ,która po dodaniu wody jest gotowa do użycia. 
 Bardzo wysokiej jakości wypełniacze mineralne przygotowane według unikalnej technologii czynią 
ją uniwersalną zaprawą o niespotykanych dotąd właściwościach. 
 
Charakteryzuje się doskonałą przyczepnością do każdego rodzaju podłoża (cegły ,pustaki ceramiczne 
,bloczki betonowe ,cegły silikatowe).  
Nakładanie zaprawy może również odbywać się na zawilgocone powierzchnie powodując ich osuszenie. 
Produkt może być przetwarzany przy użyciu wszystkich typowych agregatów tynkarskich.  
Maksymalny czas obróbki po zarobieniu wodą ok.6 godzin. 
Do stosowania w obiektach nowych i zabytkowych. Materiał nakładać(w zależności od frakcji) do 7 cm , 
bez specjalnego ( dodatkowego) zbrojenia. 
. 
Zaprawę o Frakcji 0-02 mm oraz 0-05 mm należy nakładać maksymalnie do grubości 3 mm celem 
wygładzenia powierzchni lub napraw ubytków. 
 
Temperatura stosowania  od -5°C do + 30 °C  
Zaprawa jest wodoszczelna i odporna na większość agresywnych związków chemicznych takich jak: 
kwasy sole, zasady itp.   * (Patrz: DANE TECHNICZNE)  
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PRZYKŁAD  ZASTOSOWANIA   
 
NAPRAWA ZAWILGOTNIAŁEJ ŚCIANY ORAZ P ĘKAJĄCEJ POD WPŁYWEM CI ŚNIENIA HYDROSTATYCZNEGO 

POSADZKI . 
 
1. NAPRAWA METOD Ą TRADYCYJNĄ.  
 
Roboty zewnętrzne, należy: 
� Rozebrać chodnik 
� Wykonać wykop 
� Wypompować wodę 
� Wykonać izolację pionową 
� Wykonać drenaż 
� Zasypać wykop 
� Ułożyć chodnik 
 
 
Roboty wewnętrzne, należy: 
� Usunąć istniejącą posadzkę 
� Wylać warstwę chudego betonu 
� Wykonać przeponę poziomą w ścianie metodą iniekcji 
� Wykonać izolację przeciwwodną posadzki  
� Wykonać posadzkę 
 
 
 
 

 
 
 

Rozwiązanie pracochłonne i drogie – nie do końca skuteczne. 
Orientacyjny koszt 1 m2 – 450,00 zł. 

 
2. NAPRAWA Z ZASTOSOWANIEM . 

KALMATRONU TM  
 
Brak robót zewnętrznych. 
 
Roboty wewnętrzne, należy: 
� Oczyścić posadzkę oraz ścianę 
� Wykonać natrysk lub nałożyć odpowiednio 

Dobraną zaprawę Eurokalmatron©  
� Pielęgnacja   

  

 
 
 

 
Rozwiązanie proste technologicznie, szybkie w wykonaniu i skuteczne. 
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DANE TECHNICZNE 

 
 
Zaprawy renowacyjno naprawcze Eurokalmatron©  posiadają  poniższe właściwości: 

Kolor:                                 Ciemnoszary 

Wygląd:                             Spoista sucha mieszanka 

Początek wiązania:      4 godziny 30 minut przy temperaturze +20 °C 

Koniec wiązania:          6 godzin 30 minut przy temperaturze +20 °C  

Możliwość pompowania:   Tak 

Możliwość nakładania natryskowego:   Tak (w zależności od rozmiaru kruszywa ) 

Upust wody:                           Bardzo minimalny 
       
Skurcz:                                                  Niemierzalny 
 
Wodoszczelność100%   przy grubości warstwy 5cm, testowana w 14 atmosferach 
     
 
 
 
 

 
 Zaprawy Eurokalmatron©  przetestowano w obecno ści poni ższych  środków: 
 

       Środki  żrące                   Stężenie               Uwagi 

Kwas siarkowy                           25%          W razie kontaktu kwasu z       zaprawą, 
powierzchnia wyglądać będzie tak, jak po piaskowaniu. 

Kwas azotowy                            20% Powoduje, że zaprawa tworzy większą  
             powierzchnię, 

Kwas ortofosforowy                    20%       Nie wywiera szkodliwego wpływu na właściwości 
zaprawy. 

Sól                                              20% Brak wpływu  

 

Amoniak                               15% Brak wpływu 
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Zasady                                  35%       Brak wpływu 
 

Cukier                                   20%       Brak wpływu 
 

Siarczany                              30%      Brak wpływu 
 

Niskie temperatury               -34°C     Brak wpływu do 100 cykli 
 

Wysokie temperatury            400°C    Drobne pęknięcia po 75 cyklach 
 
 
 
UWAGI DO OPISU 
 
 
Wszystkie zaprawy  Eurokalmatron©   są: 
 
1.  Wodoodporne. 
2.  Mają ciemniejszy kolor. 
3.  Wszystkie  wykazują minimalny upust wody. 
4. Mają niemierzalny skurcz. 
5  Odporne na korozję w agresywnym środowisku 
 


