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Vážení záujemcovia, 

 

už je tomu viac ako 12 rokov, odkedy som svoj 

systém EUROKRISTALL na odvodňovanie pivníc a 

budov sprístupnil širokej verejnosti. 

A teší ma, že každým dňom nestúpa len dopyt, ale 

aj dôvera v tento systém. 

Holger Cordelair 

Chemik/vynálezca systému EUROKRISTALL 

Obsah 

www.aquastop.sk 

Môžete nám dôverovať 

Od roku 2006 pomocou nášho inovatívneho systému sanujeme aj tie najkomplikovanejšie 

prípady a pomáhame nielen pri prevencii poškodenia stavebného materiálu, ale takisto sa 

zaoberáme dlhodobým obnovením štruktúr poškodeného muriva. Či už murivo postihnuté 

vlhkosťou alebo presakujúca plochá strecha – máme inovatívne riešenie na váš problém. Rýchle, 

bezpečné, udržateľné a na mieru prispôsobené individuálnym potrebám a požiadavkám. 



 
 

 

 
EUROKRISTALL 
Stabilné spojenie 

Myšlienka 
 

 

 

 

 

EUROKRISTALL 
Pre prezieravé riešenia 

Dobrá myšlienka nepotrebuje 

žiadne superlatívy 

Smerodajné pre dobrú myšlienku je 

podrobné pochopenie a spresnenie 

problému. Podnet hľadať úplne nové ešte 

nezrealizované riešenia vzniká na základe 

stále nových požiadaviek pri sanácii muriva 

alebo v dôsledku nedostatočne prebádaného 

problému. V našom konkrétnom prípade je 

to pretrvávajúca vlhkosť v budovách. 

Pomocou konštruktívneho dialógu s 

verejnosťou sme prišli na myšlienku 

rekryštalizácie. Funguje optimálne v malom 

aj veľkom rozsahu a nepotrebuje preto 

žiadne superlatívy. 

Stabilné spojenie 

Systém EUROKRISTALL má oproti 

konkurencii obrovskú výhodu. Iné systémy 

totiž vždy zlyhajú, či už skôr alebo neskôr. 

Dokonca ani komplikované a veľmi invazívne 

postupy nedokážu zabezpečiť stabilnú 

trvanlivosť. Fyzikálne zákony nepustia, voda 

si vždy nájde cestu a len ťažko jej v tom 

niekto zabráni. 

EUROKRISTALL využíva vlhkosť, aby sa 

prirodzeným spôsobom prostredníctvom 

koncentračného gradientu difúzoval v smere 

príčiny napadnutia vlhkosťou, čím dostáva 

účinnú látku do muriva. Tam potom 

dochádza ku rekryštalizácii, ktorá stene 

zabezpečí dodatočnú a veľmi kvalitnú 

nepriepustnosť voči vode. 

 

 

 

 
 

 

Pre trvalo suché steny 
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   Systém 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
EUROKRISTALL 
Pre trvalo suché steny 

Dobrá myšlienka nepotrebuje 

žiadne superlatívy 

Náš spoľahlivý systém rekryštalizácie si dokáže 

poradiť aj s najväčšími výzvami, ako sú 

presakujúca povrchová voda alebo nepretržitý 

tlak podzemnej vody. Je takisto vhodný pre 

steny a podlahy v obytných priestoroch a 

pivniciach, či do základov, jazierok a vodných 

nádrží, strojovní výťahov, šácht a tunelov s 

poréznymi stavebnými materiálmi ako napr. 

malta, tehly a betón. Ošetrujeme izoláciu v 

starých budovách aj novostavbách, v rámci 

sanácie starých budov v prípade porúch 

materiálu alebo neúčinnej izolácie voči vlhkosti. 

Prvou voľbou zostáva vždy ten istý systém: 

EUROKRISTALL pre trvalo suché steny. 

 
 

Rýchla dostupnosť 

Alternatívne metódy ako napr. vŕtanie nie sú len nákladné. Môžu takisto 

spôsobiť závažné zmeny v statike budovy. Účinná látka systému 

EUROKRISTALL sa po odkrytí postihnutej časti muriva aplikuje priamo na 

stenu a pôsobí trvalo zvnútra smerom von. 

 
 

Viac obytného priestoru 

Predpokladom pre dobrú tepelnú ochranu a ochranu proti kondenzácii je 

spoľahlivá hydroizolácia budov voči stúpajúcej a tlačiacej vlhkosti z pôdy. 

EUROKRISTALL zabezpečí dlhodobú ochranu a najlepšie predpoklady pre 

maximálne využitie pivničných priestorov a rozšírenie obytných priestorov. 

 
 

Nižšie náklady 

Alternatívne postupy môžu byť veľmi nákladné v dôsledku vŕtania a 

výkopových prác. Hlavnou charakteristikou systému EUROKRISTALL je jeho 

rýchle a bezpečné pôsobenie. Účinná látka v systéme EUROKRISTALL sa 

nanáša na stenu zvnútra. Časovo náročné a nákladné opatrenia nie sú 

potrebné. 

 
 

Pridaná hodnota 

Vďaka sanácii pivníc bude váš majetok v suchu. EUROKRISTALL pôsobí 

spoľahlivo aj v najťažších podmienkach ako pri stúpajúcej podzemnej vode. 

Vďaka aktívnemu a trvalému pôsobeniu vytvára EUROKRISTALL bezpečný a 

pevný základ pre vašu investíciu. 

 
 

Dlhá životnosť 

Kombinácia regeneratívne aktívnej zlúčeniny, ktorá dodáva mierne zvýšenie 

pevnosti v tlaku, zabezpečuje optimalizovaný stav muriva s doteraz 

nepoznanou životnosťou. 

 

 
 

Ekologické 

V odvodňovacom systéme EUROKRISTALL sa nepoužívajú žiadne škodlivé 

materiály. Náterové hmoty sú šetrné k životnému prostrediu a prešli 

testovaním v rámci VOC. Použité minerálne stavebné látky sú hydraulicky 

tuhnúce v súlade s DIN EN 12004. 
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EUROKRISTALL 
Pre trvalo suché steny 
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Pracovný postup len v 5 krokoch 

Na vopred odhalenú a poréznu stenu sa nanesie 

účinná látka systému EUROKRISTALL, ktorý 

pozostáva z 3 funkčných minerálnych vrstiev. Po 14-

dňovom pôsobení bude stena úplne vysušená a 

maximálne stabilizovaná. Následne sa nanesie 

podkladový náter a ochranná vrstva. Nasledujúci 

farebný disperzný náter si môžete vybrať podľa 

ľubovôle. V nasledujúci deň je možné už sanovanú 

miestnosť plne využívať. 

Vrstevná štruktúra: 

1. Nanesenie prvej koncentrovanej systémovej vrstvy 

2. Nanesenie druhej kryštalickej funkčnej vrstvy 

3. Tretia funkčná vrstva ako jemná špachtľovacia hmota 

4. Dvojité nanesenie ochrannej vrstvy 

5. Výber farby pre disperzný náter 

 

 

 

 
 
       9 

Príčina 

Nekvalitné stavebné materiály, zle vykonané 

stavebné práce, staré a poškodené stavebné 

materiály sú častou príčinou pre vznik vlhkosti na 

stavbách. V mnochých prípadoch stavebné 

materiály nevytvárajú žiadnu alebo účinnú bariéru 

proti stúpajúcej podzemnej vode. Ale takisto aj 

nesprávne vetranie, poškodené potrubia, povodne 

alebo zosuvy pôdy môžu budovy značne poškodiť. 

EUROKRISTALL 

Odvodňovací systém EUROKRISTALL funguje 

úplne samostatne. V momente nanesenia prvej 

účinnej látky na odhalenú stenu, začne 

automaticky pôsobiť proces sanácie. Účinné látky 

EUROKRISTALL sa prostredníctvom 

koncentračného gradientu na vlhkých miestach 

dostanú do vnútra steny. Tam dôjde k 

mikrokryštalizácii. 

Rekryštalizácia 

Najdôležitejšia vlastnosť systému EUROKRISTALL 

pre trvalo suché steny spočíva v špeciálnych 

aktívnych kryštáloch a schopnosti vyvárať vo vode 

spolu s molekulami vody nerozpustnú a skalám 

podobnú mikroštruktúru. Účinná látka systému 

EUROKRISTALL nestarne a znovu sa aktivuje vo 

chvíli, keď sa zmenia podmienky v dôsledku 

silných dažďových zrážok alebo zvýšenia hladiny 

podzemnej vody. 

Pracovný postup 

len v 5 krokoch 

1. Nanesenie prvej koncentrovanej systémovej vrstvy 

2. Nanesenie druhej kryštalickej funkčnej vrstvy 

3. Tretia funkčná vrstva ako jemná špachtľovacia hmota 

4. Ochranná základná vrstva 

5. Ochranný farebný náter 

PODLAHOVÁ KRYTINA 

PODLAHOVÁ KRYTINA 

ZVNÚTRA 

ZVNÚTRA ZVONKA 

ZVONKA 



  Porovnanie Nevýhody aktuálnych systémov 
 

 

 
 

 
 

EUROKRISTALL 
Výhody oproti 
aktuálnym systémom 

Nevýhody klasických systémov 

Voda si vždy nájde cestu: Či už vystúpi od 

spodnej časti múru, pretlačí sa cez murivo 

dovnútra, alebo sa vytvorí v podobe 

kondenzovanej vody vo vnútri v postihnutých 

oblastiach. Podľa požiadaviek napadnutého 

miesta ponúka trh rôzne metódy odvodňovania 

a vysúšania. Zobrali sme náš systém 

EUROKRISTALL a porovnali ho s najznámejšími 

metódami. 

 
Vonkajšia izolácia 

Aktuálne vonkajšie izolácie majú rôzne 

zloženie, zvyčajne však pozostávajú z hrubej 

vrstvy založenej na báze bitúmenu, ktorá je 

skombinovaná s nopovými pásmi alebo s 

geotextíliami a polymérnym povlakom. 

Nevýhody v porovnaní so systémom 
Eurokristall: 

• Vonkajšia izolácia je veľmi nákladná 

• Často nie je profesionálne vyhotovená 

• Môže dochádzať k nechceným zmenám a krehnutiu 

• Neodstraňuje narastajúcu vlhkosť 

 
 

 

 

 
Dvojitá injektáž voči vlhkosti 

Pri dvojitej injektáži voči vlhkosti dostane 

navlhnutá stena dvojnásobné ošetrenie 

prostredníctvom nad sebou umiestnených 

vyvŕtaných otvorov. Pritom sa vyvŕtané 

otvory vyplnia separačným činidlom napr. 

silikónovou emulziou. 

Nevýhody v porovnaní so systémom 

Eurokristall: 

• Nevhodná pre duté tvárnice a prírodné kamene 

• Nedostatočná účinnosť pri veľmi navlhnutých 
stenách 

• Systém je stabilný len krátku dobu 

 
Parafínová izolácia 

Pri parafínovej izolácii sa na predsušenie 

využijú elektricky ohrievané tyče, ktoré sa 

vkladajú do vopred vyvŕtaných otvorov. 

Potom sa do vyvŕtaných otvorov vstrekuje 

ohrievaný a tekutý špeciálny parafín, ktorý 

natrvalo vyplní a zaizoluje aktívne póry 

stavebného materiálu. 

Nevýhody v porovnaní so systémom 
Eurokristall: 

• Vlhkosť naďalej narastá za izoláciou z vosku 

• Je nutné zohľadniť dodatočné náklady na elektrinu 

• Parafín neprenikne veľmi hlboko do steny 

 

 

 

 

Injektážna malta 

Injektážna malta ošetrí murivo alebo 

podlahovú krytinu zvnútra a predovšetkým 

tam, kde nie je možné zaviesť odvodňovanie 

zvonku. Steny dotýkajúce sa zeme je nutné 

úplne prevŕtať (zvnútra smerom von), aby 

bolo možné vonkajšiu plochu vyplniť 

tesniacim materiálom. 

Nevýhody v porovnaní so systémom Eurokristall: 

• Priechodné otvory sa ľahko stávajú netesnými 

• Tesniaca hmota môže schnúť a zmenšovať sa 

• Strata funkčnosti pri tlakovej vode 

• Vysoká pracnosť 
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Účinný zvnútra von 

EUROKRISTALL funguje efektívne zvnútra von a bez potreby invazívnych prác. 

Prostredníctvom vytvorenia ložiska s aktívnou účinnou látkou systému EUROKRISTALL na 

odhalenom a vyčistenom murive dôjde k rastu mikrokryštálov až hlboko do podkladu. Dôjde 

k samotnému spájaniu účinných látok systému EUROKRISTALL so zložkami steny a vlhkosťou 

a súčasne sa uzatvoria štrbiny a mikrotrhliny vďaka účinnému systému. Okrem toho sa 

novovytvorená štruktúra mikrokryštálov spojí s murivom. Toto prebieha aj v najhlbšej vrstve 

podložného muriva, ktorý sa týmto natrvalo zaizoluje a stabilizuje. Systém EUROKRISTALL 

funguje úplne autonómne a automaticky. Efektívne, dôsledné a za najkratší možný čas. 

PODLAHOVÁ KRYTINA 

PODLAHOVÁ KRYTINA 

PODLAHOVÁ KRYTINA 

PODLAHOVÁ KRYTINA 

ZVNÚTRA 

ZVNÚTRA 

ZVNÚTRA 

ZVNÚTRA 

ZVONKA 

ZVONKA ZVONKA 

ZVONKA 



  Cieľové skupiny 

 
Prvotriedna remeselná práca 

sa spája s presvedčivým 

produktom 

Nie je len pre súkromných stavebníkov, ktorí 

hľadajú riešenie pre samotný objekt 

vyžadujúci odvodňovanie. Vhodný je aj pre 

firmy, ktoré potrebujú absolútne spoľahlivé a 

cenovo dostupné systémy, ktoré sa už 

osvedčili. Dôležité je, že systém 

odvodňovania EUROKRISTALL je vždy to 

pravé riešenie. Rovnako aj pre spoločnosti 

a administratívu s vlastnými výrobnými 

halami, výrobnými a administratívnymi 

budovami, ktoré potrebujú nákladovo 

transparentný a spoľahlivo bezpečný systém 

opatrení. 

 

 

 

 

Pre súkromných stavebníkov 

Ak je stena nepretržite vystavená vlhkosti, dochádza k elementárnemu 

poškodeniu, ktoré môže viesť k veľkej strate na hodnote. Systém 

EUROKRISTALL je veľmi zaujímavý systém odvodňovania predovšetkým pre 

súkromných stavebníkov, pretože je nákladovo transparentný a spoľahlivo 

bezpečný systém opatrení. 

 

 

Pre komunálne spoločnosti a živnosti 
Predovšetkým komunálne spoločnosti a živnostníci ocenia 

nekomplikovaný odvodňovací systém EUROKRISTALL, ktorý sa 

preukázal spoľahlivou a cenovo efektívnou účinnosťou. Vďaka tomu 

sme získali dlhodobú dôveru, o čom sa samozrejme dozvedeli aj iní. 

 

 

Pre administratívu 
Administratívy veľmi dobre poznajú početné a komplexné 

odvodňovacie opatrenia a sú preto právom aj skeptické. Inovatívne 

ponuky a systémy sa musia najprv osvedčiť. Preto sú doložené 

referencie na systém EUROKRISTALL veľmi transparentné. 

 

Pre podniky 

Systém EUROKRISTALL je veľmi vhodný pre podniky, ktoré väčšinou 

majú vlastné výrobné haly, výrobné a administratívne budovy, a 

ktoré potrebujú nákladovo transparentný a spoľahlivo bezpečný 

systém opatrení. Je možné prijať aj rozsiahle odvodňovacie opatrenia 

pre väčšie stavebné komplexy bez zbytočného zaťaženia rozpočtu. 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
Dlhodobá spokojnosť zákazníkov už od začiatku 

K našim spokojným zákazníkom patria v rovnakej miere podniky a firmy, ako aj 

správcovia nehnuteľností a súkromné stavebné spoločnosti. Všetkých spája rovnaký cieľ – 

vylepšiť dlhodobú kvalitu života, udržať hodnotu cieľovej budovy, dosiahnuť normálne 

náklady na energie, vyhnúť sa zdravotným rizikám a vytvoriť bezpečné podmienky na 

život a prácu. S naším systémom EUROKRISTALL ponúkame účinné riešenie týchto 

problémov a teší nás, že náš úspech neustále rastie. 
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EUROKRISTALL 
Pre spoločné ciele 



Referencie 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sanácia pivníc 

 
Stúpajúca podzemná 

voda 

 
Hasičská stanica na ulici 
Suarezstraße v Berlíne 

 

 

 

EUROKRISTALL 
Pre najvyššiu hodnotu 

 
 

Skvelé architektonické riešenia 

potrebujú vynikajúce myšlienky 

Architektonické riešenie je vtedy esteticky 

dokonalé, keď sú splnené požiadavky na 

statiku, funkčnosť, účelovosť a konštrukciu 

budovy. Architektúra je prirodzenou 

odpoveďou k týmto požiadavkám. Tomuto 

vysokému štandardu sme sa vedome 

zaviazali a stojíme za spoľahlivým a trvalo 

efektívnym odvodňovacím systémom, a to 

nielen v rámci jeho funkčných prvkov, ale aj 

v rámci vzájomne závislých a účinných 

vzťahov. 

 
 
 

 
Úspešný už viac ako  

12 rokov 

Čo skutočne pohne architektmi a 

stavebníkmi je to, na čom si my dávame 

obzvlášť záležať. Už viac ako 12 rokov 

úspešne distribuujeme náš systém 

EUROKRISTALL po celom Nemecku. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Nahromadená  

a priesaková voda 

Sanácia pivníc 

 
 
 

 
EUROKRISTALL 
Stabilné spojenie 

Pre trvalo suché steny 
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Daňový úrad v časti Friedrichshain 



   Referencie 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Od odborníkov až po 

znalcov 

Dôverne spolupracujeme s odborníkmi a 

znalcami z oblasti architektúry a 

stavebníctva a takisto aj s verejnými 

orgánmi pre ochranu historických 

pamiatok. Ponúkame konzultáciu v 

rámci dosahovania cieľov, realizácie a 

nákladovej efektívnosti odvlhčovania. 

 

 
 
 

Sanácia schodísk 

 
Nahromadená voda 

 
Úrad pre ochranu spotrebiteľa 

Ako pre staré 

budovy tak aj 

novostavby 

Ošetrujeme izoláciu budov v starých 

budovách aj novostavbách, v rámci 

sanácie starých budov v prípade porúch 

materiálu alebo izolácie neúčinnej 

izolácii voči vlhkosti. Prvou voľbou 

zostáva vždy ten istý systém: 

EUROKRISTALL pre trvalo suché steny. 

 

 
 
 

Sanácia 

sprinklerových 

miestností 

 
Stúpajúca podzemná 

voda 
Divadlo Parkaue 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Sanácia strojovní 

výťahov 

 
Stúpajúca podzemná 

voda 

 
Budova Sarotti-Haus 

Aj do najťažších 

podmienok 

Náš spoľahlivý systém 

rekryštalizácie si dokáže poradiť aj s 

najväčšími výzvami, ako sú 

povrchová dažďová voda alebo 

nepretržitý tlak podzemnej vody. 

 

 
 

Sanácia 

podzemných 

garáží 

 
Stúpajúca 

podzemná voda 

 
Banka Volksbank 

Všestranne použiteľné 

Je vhodný aj pre steny a podlahy v 

obytných priestoroch a pivniciach, do 

základov, jazierok a vodných nádrží, 

strojovní výťahov, šácht a tunelov s 

poréznymi stavebnými materiálmi ako 

napr. malta, tehly a betón. 
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OCHRANA 
STAVIEB 

Spoločnos
ť: BÄCKER 

Referencie 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sanácia schodísk  

a pivníc 

 
Nahromadená voda 

 
Yellow-Corner 

Sanácia jazierok 

 
 

Netesnosti 

 
Mestský park 

Ak máte otázky, zodpovieme 

 
Máte veľmi osobitý prípad týkajúci sa vlhkosti a mokrých stien vo vlastnom dome alebo byte? 

Spravujete a prenajímate obytné a kancelárske priestory a máte problémy s nepoužiteľnými 

pivnicami? Vyhradíme si na vás toľko času, koľko je len treba. Radi sa vám budeme osobne 

venovať a spravíme si poriadny obraz o vašich požiadavkách priamo na mieste. 

 

Sanácia pivníc 

 
Stúpajúca podzemná 

voda 

 
Policajná stanica na ulici 

Wedekindstraße 

Sanácia pivníc 

 
Nahromadená voda 

 
Policajné riaditeľstvo 

Zavolajte nám! 

Tel. č. 0907 756 015 alebo 038 / 53 13 901 
 

Napíšte nám mail! 

pilat@aquastop.sk 
 

Môžete nám zavolať na infolinku 

ohľadom nezáväzného odhadu nákladov od našich 
odborníkov 

www.aquastop.sk 
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