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A Xypex termékek a használatuk során kihasználva a beton természetes porozitását behatolnak azok pórusaiba 
és kapillárisaiba, ahol a Xypex alkotóelemei reakcióba lépnek a cementhidratáció melléktermékeivel és egy 
oldhatatlan kristályos szerkezetet alakítanak ki mélyen a beton belsejében. A beton vízzáróvá válik és 
megakadályozza a folyadékok és vegyszerek bármely irányból történő behatolását akár extrém hidrosztatikai 
nyomás alatt is. Nedvesség hatására a kristályosodás bármikor újra beindul, így a beton öngyógyító lesz. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A Xypex kristályos technológia a beton belsejében dolgozik, ezáltal elkerüli a hagyományos szigetelőanyagok 
tipikus problémáit: 
- alkalmazható nedves betonfelületen 
- a vízszigetelő hatása nem függ a felületi tapadástól 
- szemben a hagyományos bevonatokkal, nincs kitéve sérülésnek a szigetelés 
- a Xypex állandó és a víz jelenlétekor újra aktiválódik 
- alkalmazható a betonfelület negatív és/vagy pozitív oldalán 
- nem mérgező, nem tartalmaz illékony szerves vegyületeket 
- a szigetelés a beton teljes élettartamán át tart, sőt jelentősen (akár 40 évvel is) megnöveli azt 
 
A betonalapok szigetelési problémái 
 
Az épület alapok szerkezeti integritását, legyenek azok mély vagy sekély helyen, komolyan tudja befolyásolni a 
hidrosztatikai nyomás, a vízszivárgások és a talajvízszint illetve egyes esetekben az árvíz-szint. A nem megfelelő 
vízszigetelés, a repedések és a hibás szerkezeti illesztések azok a problémák, amik az alapzatokba szivárgó vizet 
és ezáltal a beton korrózióját eredményezik. Ha rosszul kezelik ezeket a problémákat, az a betonszerkezetek 
gyors állagromlásához vezet, ami költséges felújítást, jelentősen csökkenő hasznos élettartamot eredményez és 
idővel meggyengíti az épület szerkezetét. 
 
Új betonszerkezetek 
A Xypex Admix betonadalék választását javasoljuk az új építésű betonalapok, mélygarázsok, liftaknák, sprinkler 
tartályok, zöld tetők és teraszok Xypex kristályos technológiával történő ellátásához. Mivel a Xypex Admix 
betonadalékot a keveréskor adagolják a betonhoz, a betonszerkezet szerves részévé válik, ami csökkenti a 
vízszivárgás és a betonkorrózió potenciálisan hátrányos hatásait. 
Rugalmasan alkalmazható, mert bekeverhető előre gyártott elemekbe, de a vízben oldódó csomagolás segíti a 
helyben öntött betonszerkezeteknél és a lőttbetonnál történő alkalmazását is. Használatával kiválthatók a 
hagyományos szigetelési rétegrendek (fóliák, geotextíliák, műanyag, műgyanta és bitumenes lemezek és kent 
szigetelések, vakolatok),  megtakarítható a szigetelés munkaerő költsége és technológiai időszükséglete. 
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Felújítások és javítások 
A Xypex bevonó- és javítóanyagok lehetővé teszik, hogy a tulajdonosok, a mérnökök és a kivitelezők 
gazdaságilag hatékonyan állítsák helyre a nem megfelelő vagy rossz állapotú betonszerkezeteket, akár a negatív 
oldalon is.  
A Xypex Concentrate és a Xypex Modified termékek bevonóanyagként alkalmazhatók a beton felszínére. A 
Xypex termékek - eltérően más termékektől - nagy előnye, hogy azokat nedves betonfelületen kell alkalmazni, 
ami a javítandó betonszerkezetek egyik tipikus tulajdonsága. Ez a nedves környezet kifejezetten megkönnyíti a 
Xypex kristályosodás kialakulását. 
A Xypex Patch’n Plug és a Xypex Concentrate javítóanyagként alkalmazható az olyan tipikus betonhibák 
szigetelésének megoldására, mint a fészkesedés, statikus repedések, hibás szerkezeti illesztések, alapzat és 
oldalfal csatlakozások, csőáttörések. 
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