
APLIKÁCIA:
Na staré betónové alebo murované konštrukcie aplikujeme Oxydtron B, ktorý reagu-
je na prítomnosť vody v konštrukcii, ktorú dodáme v maximálnej miere pri príprave 
povrchu na aplikáciu Oxydtron technológie. Následná aplikácia opravnej malty 
Oxydtron R4 popr. Oxydtron Renova premení konštrukciu na nenasiakavú.

PRÍPRAVA POVRCHU:
Povrch steny je potrebné očistiť od všetkých nečistôt na povrchu (prachu, mastnoty, 
farby, izolačné materiály). Najlepšie je použitie vysokotlakového čistenia. Aplikácia na 
pripravený povrch buď strojovo, alebo ručne.

PRÍPRAVA ZMESI:
Prášok sa zmieša s min. 40% vody po dobu 6 minút, potom sa nechá ležať po 
dobu 5 minút, a následne premiešať po dobu 4 minút. Pri tuhnutí treba zmes znovu 
premiešať bez pridania vody.

SPOTREBA: 0,5-1 kg/m2

APLIKÁCIA:
Dodatočná hydroizolácia, pre pamiatky, pivnice, podzemné betónové konštrukcie, 
vodné nádrže, nádrže pre agresívne kvapaliny, betónové skladovacie nádrže, vodojemy 
atď. Opravná malta môže byť použitá v interiéri aj exteriéri na všetkých typoch vlhkých 
a aj mokrých, múroch, opravách skorodovaných (starých) povrchoch, popraskaných 
betónových povrchoch.

PRÍPRAVA POVRCHU:
Povrch konštrukcie treba očistiť od všetkých nečistôt, ktoré sa nachádzajú na pov-
rchu (prach, mastnota, farby, izolačné materiály) a nesúdržných častí. Najlepšie je 
použitie vysokotlakového čistenia. Malta môže byť aplikovaná na pripravený povrch 
buď mechanicky, alebo ručne. Pri strojnom spracovaní by sa mal vziať do úvahy spôsob 
miešania popísaný v návode na použitie.

Technické údaje:

♦ Pevnosť v tlaku: 45 N/mm2 
♦ Súdržnosť: 3,8 N/mm2 
♦ Penetrácia: 5 bar: neprenikanie vody 
♦ Rozpustný chróm menej než 0,0002% 
♦ Prevádzková teplota: -5 až 30 ° C 
♦ Maximálna hrúbka: 70 mm 
♦ Použiteľnosť: (od zamiešania) 5.3 hodiny pri 20 ° C 
♦ Výnos: 19-20 kg/m2/cm

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE:
Práce vykonávané pomocou Oxydtron R4 - vodotesnej opravnej malty, musia byť v súlade s platnými normami a stavebnými predpis-
mi v Slovenskej republike. Čerstvo aplikované miesta treba ochrániť pred silným slnečným žiarením a dažďom. Čerstvú maltu z 
nástrojov možno umyť vodou. Po zatuhnutí už len mechanicky za zvýšeného úsilia.

Oxydtron "B" (Heteroklitikus iniciátor) 
Obnova betónových a murovaných konštrukcií 

--------------------------

Oxydtron "R4" 
Vodotesná opravná malta

--------------------------

Oxydtron Renova 
Minerálna štuková malta

SKLADOVANIE:
Skladujte na suchom mieste, pevne uzavreté vedierka po dobu max. 6 mesiacov od dátumu výroby. 
Schválenie: EMI licenčné číslo: Arg.: A-217/2010. 
Upozornenie: Prípravok po zamiešaní dráždi oči, dýchacie orgány. Môže vyvolať reakciu pri styku s pokožkou.

Pre zvýšenie odolnoti betónov a proti pôsobeniu: voda, mráz, horúčava, kyseliny, alkalické 
látky, olej, benzín, nafta, radónové žiarenie, atď.sa do štandardnej betónovej zmesi pridá 
prísada Oxydtron A - nanocement, a to v minimálnom množstve 10 kg Oxydtronu A / m3 
betónovej zmesi. Vodný súčiniteľ: podľa typu aplikácie.

V betónovej zmesi nesmie byť žiadna chemická prísada!

V prípade nutnosti napr. pre extrémne poveternostné podmienky pri betonáži, možné pridať 
množstvo prísady až o 5 kg.

MIEŠANIE:
Najskôr dáme do miešačky požadované množstvo vody, potom portlandský cement, dobre 
premiešame a potom pridáme zodpovedajúce množstvo prísady Oxydtron A, premiešame do 
hladka - bez hrudiek, a na záver pridáme štrk, kamenivo.

Minimálna doba miešania: 15 minút

SKLADOVANIE:
Zmes by mala byť skladovaná v suchu a zapečatených vreciach. Chráňte pred vlhkom. Doba použiteľnosti pri dodržaní podmienok 
skladovania je deväť mesiacov.

--------------------------

Oxydtron “A” 
Nanocement - prísada do betónu

Pre opravy betónu, betónové povrchy menšieho lokálneho rozsahu. Vhodné pre vnútorné aj 
vonkajšie priestory.

NÁVOD NA POUŽITIE:
V prípade miešania v miešačke sa pridáva suchý betón do vody v miešačke. V prípade ručného 
miešania, nalejte zmes spolu so správnym množstvom vody v nádobe (cca 2-3 l vody 25 kg 
vrece). Zmes vymiešať do hladka bez hrudiek po dobu asi 2-3min.

PRÍPRAVA POVRCHU:
Podklad musí byť suchý, pevný, rovný a stabilný. Povrch by mal byť čistený obzvlášť od látok, 
ktoré môžu oslabiť priľnavosť (prach, špina, vápno, oleje, mazivá, vosk, farba atď). Najlepšie je 
použitie vysokotlakového čistenia za súčasného prevlhčenie povrchu konštrukcie.

ĎALŠIE INFORMÁCIE:
Prázdne vrecia sú považované za nebezpečný odpad.

SKLADOVANIE:
Skladujte v suchu a uzavretých vreciach. Trvanlivosť 9 mesiacov.

--------------------------

Oxydtron Estrich 
Suchý betón

Minerálna malta OXYDTRON RENOVA (0-0,4, 0-1 mm) k použitiu na betón a murované 
konštrukcie: tehla, ľahký betón, pórobetón, kameň, silikát, atď. Malta môže byť použitá 
po celom povrchu na odstránenie nerovností, ale odporúča sa najmä pre použitie v 
oblastiach, v ktorých je povrch vystavený vlhkosti - nevykurované priestory pod +15 ° 
C. Vhodné pre vnútorné aj vonkajšie priestory, v hr. 4 mm - 20 mm podľa konkrétnej 
potreby, možno robiť vo vrstvách. Oxydtron Renova je finálna vrstvou systému sanácie 
konštrukcií Oxydtron. Ideálne použitie pri ochrane pamiatkovo chránených objektov.

PRÍPRAVA POVRCHU:
Podklad musí byť suchý, pevný, rovný a stabilný. Povrch by mal byť očistený obzvlášť od 
látok, ktoré môžu oslabiť priľnavosť (prach, špina, vápno, oleje, mazivá, vosk, farba atď). 
Silné a stredne savé povrchy a steny z rôznych materiálov sa odporúča zjednotiť pomo-
cou Oxydtron R4. Povrch by mal byť pred aplikáciou očistený čistou vodu. Proces vrst-
venia jednotlivých krokov musí byť "mokrý do mokrého", od aplikácie Oxydtron "B" cez 
Oxydtron R4 až po Oxydtron Renova si musíme byť istí, že je dostatok vody ako spojiva 
medzi vrstvami.

AKO PRIPRAVIŤ MALTU:
V prípade miešania v miešačke sa pridáva suchá maltovina do vody v miešačke. V prí-

pade ručného miešania nalejte zmes spolu so správnym množstvom vody do nádoby (cca 5-6 l vody 25 kg vrece). Maltu vymiešať do 
hladkej zmesi po dobu asi 2-3min. Ak je to nutné upravte množstvo vody pridanej do malty na správnu konzistenciu pre daný povrch, 
aplikáciu a atmosférické podmienky. Ak sa pridáva voda počas tejto doby, je nutné zmes znova vymiešať po dobu ďalších 2-3 minút. 
Ďalšie pridanie hoci aj najmenšieho množstva vody do pripravenej zmesi vedie k zníženiu pevnostných parametrov. Zmes je po 
zamiešaní ihneď pripravená na použitie a počas 3 hodín sa musí použiť. Vytvrdená malta sa nesmie zmiešať s vodou alebo čerstvým 
materiálom.

AKO POUŽÍVAŤ:
Malta sa aplikuje rovnomerne po celom povrchu a omietkové lišty musia byť ukotvené a vyrovnané pomocou malty Renova. Jedna 
vrstva je max. (5-20 mm), konečné zarovnanie (plast, kov alebo plsť), by mala byť vykonaná až začne malta vädnúť (približne 1,5 
hodiny po aplikácii omietky). Prípadnú ďalšiu vrstvu nutné aplikovať po zatiahnutí predchádzajúcej, teda asi za 24 hodín. Všetky 
omietacie práce ochrániť pred priamym slnečným svetlom a dažďom. Omietnuté miestnosti musí byť dobre vetrané, ale nie intenzív-
nym prievanom. Neodporúča sa veľmi rýchle schnutie, napr. Silné slnečné svetlo alebo teplo. Ak je to nutné, navlhčite omietku čistou 
vodou.

Spotreba: Podľa typu povrchu a stupňa nerovnosti: pri hrúbke 1 mm malty priemerne asi 1,30 kg / m².

BALENIE: Výrobok je balený vo vreciach po 25 kg

SKLADOVANIE:
Zmes by mala byť skladovaná v suchu a zapečatených vreciach. Chráňte pred vlhkom. Doba použiteľnosti pri dodržaní podmienok 
skladovania je deväť mesiacov.

POZNÁMKA:
Použiteľnosť v rozsahu - 5 ° C a 25 ° C. Zmes obsahuje hydraulické spojivo, miešanie produktu s vodou má zásaditú reakciu. Vyhnite 
sa kontaktu s očami a pokožkou. Postihnuté očí či zasiahnuté miesto umyte čistou vodou, prípadne sa poraďte s lekárom.

Ak už máte škôd spôsobených vlhkosťou dosť, potom využite naše BEZPLATNÉ poradenstvo. 
Zmeriame vlhkosť vášho objektu a bezplatne Vám vypracujeme analýzu príčin škôd a nezáväzný návrh 

riešenia na sanáciu muriva.

Zavolajte nám TERAZ a dohodnite si termín stretnutia: 0907 756 015

Aquastop, Továrenská 9, 956 33 Chynorany

www.aquastop.sk, pilat@aquastop.sk


