
                              KRISTEAU
                                Mortar de impermeabilizare 
            prin cristalizarea in adincime a suprafetei aplicate

Fişa Tehnică 

Descrierea materialului. 
Kristeau este un mortar cu actiune cristalina.
Cum lucreaza mortarul cu actiune cristalina?         
Atunci cind betonul a  fost pus in opera si urmeaza procesul 
de  maturare,  acesta  pierde  majoritatea   apei  adaugata  in 
procesul  de fabricare, generand spatii mici cum ar fi pori si 
capilaritati. Pierderea apei face ca betonul sa se contracte si, 
uneori, in conditii de temperatura ridicata se produc fisuri, iar 
cind  este  supus actiunii   apei  in  anumite  momente  aceste 
crapaturi,  pori   si  capilaritati  fac  ca  betonul  sa  devina 
permeabil, ducand in final la deteriorare. 
Dupa aplicare, substantele chimice active din acest 

mortar reactioneaza cu derivatii umezi ai betonului (sarurile pe 
baza de calciu) formand cristale insolubile.      

Aceste cristale patrund in structura betonului,colmatand fisurile, porii  si capilaritatiile oprind astfel 
infiltratile de apa. Dezvoltarea cristalelor si penetrarea acestora variaza in functie de densitatea si 
absorbtia suprafetei din beton, oricum acestea vor penetra pana acolo unde este prezenta apa.Dupa 
ce procesul de cristalizare s-a finalizat (7 zile), substantele chimice din mortarul hidroizolant raman 
active  pe  toata  durata  de  viata  a  suprafetei  aplicate.  Orice  contact  ulterior  cu  apa  va  reactiva 
procesul de etansare. Fisura cu infiltratii de apa tratata cu Kristop (ciment cu intarire rapida) si apoi  
cu Kristeau.                   

Fisura colmatata in prima zi  Fisura colmatata in a doua zi  Fisura colmatata in a saptea zi
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Dupa  aplicarea  cu  Kristeau, 
suprafata  devine  impermeabila 



Domenii de utilizare
Fundatii, pivnite, subsoluri, demisoluri, tuneluri, terase, piscine, camere tehnice, rezervoare pentru 
incendiu, baraje, diguri, canale de irigatii, prefabicate din beton pentru sisteme de canalizare (ape 
pluviale). 

Date tehnice:
Masa volumică praf netasat: 1,40 gr/cm³ ±5%
Densitatea pastei: 1,8 ± 0,1s
PH – ul pastei: 13
Temperatura de exploatare:  -20 + 80°C
Permeabilitate vapori apă: 60 gr/m²/24h
Aderenţa suportului: 18 dan cm²
Rezistenţa la presiune negativa: 10 bari
Rezistenta la presiune pozitiva : 10 bari 
Rezistenta la: UV
Culoare: gri

Proprietatile materialului:
Dupa aplicare stratul este etans dar microporos, evitând acumularea 
vaporilor de apă în  spatele tencuielii 
Pentru aplicatiile interioare, rezista la presiunea negativa din  panza 
freatica (ex. foto).
Rezista la actiunea coroziva a apelor bogate in sulfati de calciu sau 
cloruri; ape sarate si poluarii atmosferice.
Formeaza o  unitate inseparabila din punct de vedere structural cu 
suprafata aplicata.
Nu are efect toxic asupra apei potabile.
Odata intarit, se poate vopsi peste el (ex. vopsea epoxidica) sau poate fi acoperit cu placi ceramice.
Rezervoarele  pot fi  umplute la 24 de ore dupa aplicarea Kristeau,  deoarece dezvoltarea 
cristalelor este accelerata de presiunea apei.

Suprafete de aplicare admise
Kristeau se aplica pe suprafete cum ar fi:  beton, sapa, tencuiala  (insa nu tencuiala pe baza de 
polimeri modificati sau acele suprafete tratate cu produse de impermeabilizare pe baza de silicon). 
Kristeau se aplica atat la constructii noi cat si la cele vechi.

Condiţii de aplicare
Temperatura de aplicare: +5 si+30º C.
A nu se aplica dacă este posibil să îngheţe în urmatoarele 24 de ore.
A nu se aplica pe suprafete exterioare daca sunt conditii  de ploaie in urmatoarele 4-6 ore de la 
aplicare. Pe timp calduros, daca procesul de uscare este prea rapid, să se reumezească suprafata  
aplicata cu Kristeau în timpul aplicării.
Kristeau trebuie să fie aplicat (prin pensulare) pe o suprafaţă de beton turnată cu cel puţin 28 zile în  
urmă
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Pregatirea suprafetei de aplicare
Suprafata de aplicare trebuie sa fie intarita si curata, fara urme de vopsea, var, ipsos, praf, mucegai,  
ulei, grasimi, etc. (spălare la presiune înaltă,cu apă şi nisip, dacă este necesar).
De asemenea, se indeparteaza betonul sau tencuiala deteriorata si se repara daca este necesar cu 
un mortar  special   din  gama Emaco.  Armătura de “suprafaţă“  trebuie scoasă şi  înlăturată.Dacă 
există infiltratii de apa se va folosi ciment cu priza rapida (Kristop, Waterplug)   
Inainte  de  aplicarea mortarului  cu  actiune cristalina  (Kristeau),  se  udă din  abundenţă  suprafata 
aplicata.  

Prepararea materialului pentru aplicare
Kristeau se amestecă cu apă în cantitate de aproximativ 7,5 l apă la un sac de 25 kg (cat sa fie  
lucrabil cu pensula).Pentru aplicare mecanica se adauga apa in functie de consistenta dorita.
Într-o găleată cu apă, suficient de mare, se varsă treptat praful amestecând cu ajutorul unui mixer  
electric la viteza mică.
Se lasă să stea câteva minute.Produsul, de consistenţa unei creme, trebuie să fie omogen.

Timpul de aplicare al materialului: 
Aproximativ 1 ora la teperatura de 20 ºC.

Aplicarea materialului

Aplicarea manuala
Mortarul se aplica in doua straturi (al doilea strat perpendicular pe primul), 
prin pensulare, lucrandu-se atent pentru a acoperi toti porii. 
A se reumezi (între straturi), stratul precedent. 
Se recomanda a se aplica al doilea strat dupa 4 ore (pentru o temperatura 
de 20 º C).
Consum 
Aproximativ 2 kg/ m²(in doua straturi)

Aplicarea in constructii noi 
Kristeau  poate  fi  aplicat  imediat  dupa  turnarea  betonului  (ex.  fundatii)  prin  cernere.Apa 
necesara  procesului  de  hidratare  a  betonului   va  asigura  si  necesarul  de  apa   pentru 
Kristeau.
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Aplicarea mecanică
Kristeau trebuie pregătit în prealabil, în afara maşinii. Se utilizează o maşină cu debit slab (tencuieli 
foarte subtiri), cu un tub de aeraj de 8 mm. Se proiectează metodic într-un strat regulat, fără lipsuri  
sau surplusuri. Se netezeşte cu o gletiera tencuiala, pentru finisare.

Consum
Aproximativ 2,5 kg/mp

Ambalare
Se livrează la saci de hârtie de 25 Kg.

Depozitare
In locuri uscate, ferite de intemperii.

Termen de valabilitate
12 luni 

Curatarea echipamentului
Se recomanda curatarea uneltelor si echipamentului imediat dupa folosire. 

Masuri de siguranta si protectie
Kristeau fiind pe bază de ciment poate fi iritant pentru piele şi ochi. Utilizaţi mănuşi şi ochelari de  
protecţie.  Este  recomandat  să  purtaţi  o  mască antipraf.  Clătiţi  imediat  cu  apa în  cazul  stropirii. 
Consultaţi un medic în cazul unei iritaţii prelungite. Dacă s-a produs ingestia, consumaţi apă sau 
lapte şi consultaţi un medic. A nu se lasa la indemana copiilor.
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