
Po rokoch, keď boli budovy roky úspešne zaizolované systémom Eurokristall, je tento sys-
tém sprístupnený aj ďalším špecializovaným spoločnostiam. Postup a materiály, ktoré sa 
používajú nie sú klasickou izoláciou, ale samotná budova je hydroizolovaná pomocou mikro-
kryštalizácie.

Následné zaizolovanie budov je vždy citlivá otázka. Na ochranu budovy a zvýšenie využiteľnosti doda-
točného priestoru je často potrebné časovo náročné kopanie, pílenie, vŕtanie množstva injektážnych 
otvorov, alebo dokonca kombinácia niekoľkých metód. Pred dosiahnutím úspechu je často nevyhnutná 
časovo náročná a ťažko vypočítateľná práca.

Eurokristall-System je inovatívny tesniaci systém pre mokré suterény, ktorý pri použití na veľkej ploche 
prekryštalizuje stavebný materiál do hĺbky. Plochy ošetrené týmto systémom sú renovované ihneď pri 
realizácii a aj po dokončení prác. Podľa plánovaného využitia miestnosti možno utesnený povrch steny 
alebo podlahy nechať taký, aký je, alebo sa dajú nekomplikovaným spôsobom a bez zvláštneho úsilia 
ďalej nanášať ďalšie vrstvy, napríklad pomocou omietky, farby alebo obkladov. Ani vŕtanie otvorov nie 
je problém, pretože Eurokristall systém nie je tesnením v užšom slova zmysle, ale robí samotnú budovu 
vodotesnou. Vo výsledku sa vytvorí „biela vaňa“.

Už v roku 2006 vyvinula spoločnosť Euro Elast GmbH systém Eurokristall; odvtedy sa úspešne používa, 
najmä v Berlíne a Hamburgu. Odkazy zahŕňajú známe budovy, ako sú Brandenburská brána, nemecký 
Bundestag, rôzne federálne úrady a ministerstvá, ako aj mnoho policajných staníc, hasičských staníc a 
daňových úradov. Po takmer desaťročí úspešnej spolupráce je aplikačná spoločnosť „Euroelast chemical 
group“ (Eurodry GmbH) od roku 2019 rámcovým zmluvným partnerom štátneho podniku Berlin Immobi-
lienmanagement GmbH.
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Oblasti použitia
Systém Eurokristall je možné použiť na takmer všetky minerálne podklady (steny a podlahy) a vo všet-
kých prípadoch zaťaženia. Problém nie je ani s tlakovou vodou, pretože efekt prerastania kryštálov do 
hĺbky zabraňuje prieniku vody a vlhkosti z bočnej strany a taktiež zabraňuje zvyšovaniu vlhkosti. Ďalšie 
izolačné opatrenia nie sú potrebné, ale ak sa to vyžaduje je možné ich kombinovať. Existujúce nefunkčné 
izolácie je možné s minimálnym úsilím nahradiť alebo doplniť. Čas realizácie sa dá ľahko vypočítať a to s 
relatívne nekomplikovanou aplikáciou zvnútra.

Ako to funguje
Účinné látky v systéme Eurokristall vstupujú do stavebnej konštrukcie prostredníctvom koncentračného 
gradientu, ktorý sa vyskytuje vo vlhkých častiach. Jedná sa o prirodzený proces, ktorý vedie k bezpečnej 
a homogénnej distribúcii bez akýchkoľvek prísad alebo katalyzátorov. Rozpustené soli a iné hydrofilné 
látky neovplyvňujú zaizolovanie stavebnej konštrukcie.

Eurokryštalické aktívne zložky (komplexotvorné látky) sa spoja s centrálnymi atómami (ióny vápnika, 
horčíka, hliníka) v stavebnej látke a vytvárajú mikrokryštalické štruktúry. Tieto absorbujú časť existujúcej 
vody a viažu ju na kryštalickú štruktúru. Zostávajúca časť vody je vytlačená. Výsledkom sú kompaktné, 
skalnaté a prakticky nerozpustné štruktúry, ktoré majú mnohonásobok pôvodnej veľkosti aktívnej zložky.

Výsledné štruktúry sú viac-menej amorfné a tvoria nepravidelnú štruktúru. Týmto spôsobom sa vypĺňajú 
existujúce kapiláry bez vyvíjania tlaku na štruktúru. Tieto nové pevné štruktúry tiež vytvárajú chemické 
spojenie s existujúcou stavebnou látkou, uzatvárajú kapiláry a utesňujú budovu.
Zložky obsahujúce účinnú látku neobsahujú žiadne nebezpečné látky a sú minerálne, čo znamená, že 
nestarnú. Ak vlhkosť po rokoch opäť prenikne do konštrukcie, aktívne zložky sa znova aktivujú a proces 
sa začne znova.

„Eurokristall 300“ sa môže nanášať ručne pomocou štetky alebo pomo-
cou striekacieho zariadenia

„Eurokristall KTG“ 

Zarovnanie špár„Eurokristall 100“ Jemná vyrovnávacia hmota „Eurokristall 200“ tvorí mi-
nerálnu povrchovú úpravu



Spracovanie

Najdôležitejšou vecou pri aplikácii systému Eurokristall je príprava. Všetky povrchy, ktoré sa majú ošetriť, 
musia byť očistené až na nosný podklad a následne sa môže aplikovať základná látka. Porézny stavebný 
materiál, látky znižujúce priľnavosť ako napr. sadra alebo drevo, musia byť úplne odstránené. Podklad 
musí byť stabilný a bez prachu. V ideálnom prípade by mali byť všetky povrchy pieskované, alternatívne 
- na menšie povrchy - môžete pracovať so sanančnými brúskami s diamantovými kotúčmi.

Po vyčistení a pred nanesením prvej zložky je potrebné povrch dôkladne navlhčiť. Áno, je to tak, prichá-
dzame k odstráneniu poškodenia vlhkosťou a v prvom rade stenu poriadne namočíme. Robí sa to podľa 
okolností vysokotlakovým čističom alebo vysokotlakovou čističom s integrovaným odsávaním.

Potom sa nastrieka hlboko prenikajúci základný náter, „Eurokristall KTG“, ktorý je vysoko zásaditý a vyso-
ko koncentrovaný. Začína sa proces prenikania a prvé účinné látky sa zriedia do stavebnej látky -podkla-
du.

Druhou zložkou je „Eurokristall 300“ ako kal obsahujúci účinné látky. Nanáša sa rozprašovačom alebo 
alternatívne štetcom.Podľa stavu povrchu sa potom nerovnosti alebo škáry uzavrú „Eurokristall 100“.

„Eurokristall 200“ konečná minerálna vrstva. Je to jemné plnivo, ktoré uzatvára už predtým nanesené  
účinné látky a nanáša sa zubovou stierkou a hladítkom. Po aplikácii produktu „Eurokristall 200“ sa začína 
fáza sušenia, ktorá trvá asi 14 dní. Počas tejto doby môžete doslova sledovať, ako povrch vysychá.

Ochranný náter

Po ukončení fázy sušenia sa nanesie ochranný náter pozostávajúci zo základného a vrchného náteru.
Najskôr sa zmieša dvojzložkový základný náter „Europox 100“, ktorý sa na vysušený povrch nanáša 
polyamidovým valčekom. Vrchný náter „Europox 300“ je možné naniesť nasledujúci deň. „Europox 300“ 
je tiež dvojzložkový povlak z epoxidovej živice. Ak sa majú spracované povrchy následne omietnuť (napr. 
Obývacie izby), môže sa do lepidla zapracovať kremičitý piesok do vrchného náteru. Aj keď sú miestnosti 
ihneď po ošetrení stopercentne použiteľné, aktívne zložky za ochranným náterom pokračujú v práci a 
zhutňujú a sušia stavebnú konštrukciu - murivo. Vlhkosť miestnosti sa zníži, teplota v miestnosti sa zvýši 
a klíma v miestnosti sa zlepší.

Predaj sa začína

Po mnohých rokoch výborných skúseností v oblasti spoľahlivosti a hospodárnosti sa „chemická skupina 
Euroelast“ rozhodla ísť do predaja so systémom Eurokristall a sprístupniť tento proces vybraným špeciali-
zovaným spoločnostiam. Na Slovensku je to spoločnosť Aquastop.

Po dvojtýždňovej fáze sušenia sa dvojzložkový zá-
kladný náter „Europox 100“ nanáša polyamidovým 
valčekom

Ak sa má povrch omietnuť, môže byť do konečného 
náteru „Europox 300“ zapracovaný kremičitý piesok 
ako spojovací mostík
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