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Főbb jellemzők
• Megfelelnek az Euronorm EN 1504-2 szabvány (termékek a betonszerkezetek 

védelmére) előírásainak.

• Nincsenek hatással a hordozó felület megjelenésére és légáteresztő 
képességére.

• Mélyen behatolnak a hordozó felületbe.

• Megvédik az agresszív anyagok hatásának kitett vasbeton szerkezeteket.

• Jelentősen csökkentik a víz és a kloridok bejutását, és ezzel megelőzik  
a korróziós jelenségek kialakulását.

• Megszüntetik a fagyás-olvadási ciklusok károsító hatását, és ez a csúszás-
mentesítés céljából felhasznált szórósók jelenlétében is igaz.

• Új és felújított látszóbeton felületek védelmére is alkalmasak.

• Vízszintes és függőleges, porózus és tömör betonfelületekre egyaránt 
felhordhatók.

PLANISEAL WR

Készre kevert szilán bázisú  
beszívódó hidrofobizáló termékek 
látszóbeton felületek védelmére

MEGFELEL AZ EURÓPAI 
SZABVÁNYBAN FOGLALT 

BETON FELÜLETVÉDELMI 
RENDSZEREK

EN 1504-2 (C)

PI-MC-IR
ALAPELVEKNEK
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A beton porózus anyag, tömörségének mértéke a betonkeverék elkészítéséhez 
felhasznált víz és cement arányától függ. A beton pórusain keresztül a 
nedvesség és a benne oldott állapotban található szennyező anyagok utat 
találnak a szerkezet belsejébe. A beszivárgó víz elsősorban az alább felsorolt 
károsító hatásokat fejti ki a beton belsejében:

1) Fagyás-olvadási ciklusok

2) Szulfátok agresszív hatása

3) Kloridok agresszív hatása

4) Beton-adalékanyagok alkáli reakciója

PLANISEAL WR A betonba bejutó nedvesség 
okozta károsodás fő okai

Fagyás-olvadási ciklusok
A jelenség annak tudható be, hogy a víz folyékony 
halmazállapotban van jelen a cementkötésű mátrix 
pórusaiban. A fagyás-olvadási ciklusok károsító hatása 
akkor jelentkezik, ha a nedvesség mennyisége meghaladja 
az ún. „kritikus telítettséget”, ami körülbelül 92%. Amikor 
a víz megfagy, térfogata 9%-kal megnő. Ennek hatására 
feszültségek lépnek fel és repedések keletkeznek  
a betonban. A probléma kialakulása egyértelműen a 
beton porózusságától és telítettségi szintjétől függ.  
A fagyás-olvadási ciklusok károsító hatásának megelőzése 
érdekében a beton több paramétere is módosítható:

•  A betonkeverék víz/cement arányának alacsonyan 
tartásával korlátozható a mikropórusok (0,1-10 µm)  
mennyisége. Ez esetben kívülről kevesebb víz tud bejutni 
a beton szerkezetébe.

•  Úgy kell bekeverni a betont, hogy a makropórusok 
((100-300 µm) aránya 4-8% térfogatszázalék körül 
legyen a keverékhez hozzáadott adalékanyagok 
mennyiségétől függően. Ezt pórusképző adalékszer 
hozzáadásával érhetjük el. Miután a jegesedés 
megkezdődött, a még meg nem fagyott víz benyomul 
a makrobuborékok belsejébe és áthalad a kapilláris 
pórusok hálózatán. A makrobuborékok rendeltetése az, 
hogy egyfajta „parkolóhelyként” magukban tartsák a 
vízcseppecskéket, így megakadályozza a fagyás okozta 
térfogatnövekedést követően a nyomás olyan mértékű 
megnövekedését, ami már beton megrepesztéséhez is 
elegendő feszültséget keltene.

A fagyás-olvadási ciklusok betont károsító hatása
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Szulfátok agresszív hatása
A szulfátok úgy károsítják a betont, hogy a szulfátionok 
(SO4=) kölcsönhatásba lépnek a cementkötésű mátrixban 
található termékekkel és anyagokkal. A levegőben,  
a talajban és a vízben található szulfátionok behatolnak  
a cementált konglomerátum pórusaiba, ahol a kalcium-
hidroxiddal Ca(OH)2 kölcsönhatásba lépve gipszet 
hoznak létre. A gipsz ezután a beton kalcium-aluminát-
hidrát (C-A-H) tartalmával reakcióba lépve másodlagos 
ettringitképződést indíthat meg, és az így kialakuló 
térfogatnövekedés következtében duzzadás, repedések 
és leválások jöhetnek létre a beton felületén. Hideg és 
nedves környezetben (0-10°C hőmérsékleten és 95% relatív 
páratartalom felett), illetve a cementkötésű mátrixban 
diszpergált kalcium-karbonátok (CaCO3) jelenlétében 
a szulfáttámadás taumazit képződésében nyilvánul 
meg, ami szinte „megeszi” a betont, mivel az elveszíti 
szilárdságát.

 

Kloridok agresszív hatása
A kloridionok behatolása a cementkötésű mátrixba a vas-
beton szerkezetek tartósságát gátló egyik legfontosabb 
tényező. A kloridok azzal depassziválják a betonvasalatot, 
hogy eltávolítják róla az átnemeresztő vas-oxid védőréte-
get, így oxigén és víz jelenlétében beindul a korróziós folya-
mat. Éppen ezért a kloridok károsító hatásának leginkább 
a tengervízzel közvetlenül érintkező tengerparti, valamint 
a csúszásmentesítő sókkal behintett szerkezetek vannak 
kitéve. A kloridok kétféleképpen jutnak át a betonrétegen:

•  a kloridokat tartalmazó tengervíz kapilláris szívó-hatásá-
nak segítségével;

•  a kloridionok lassan behatolnak a cementkötésű mátrix 
vízzel telített pórusaiba. A kloridok penetrációs sebes-
sége a koncentrációgradienstől és a diffúziós koeffi-
cienstől függ, ami szoros összefüggésben áll a beton  
minőségével, ugyanis minél nagyobb a víz/cement 
arány, annál nagyobb a kloridok penetrációs sebessége.  
A korrózió jelensége csökkenti a betonacél keresztmet-
szetét, ami egy sor szerkezeti probléma forrásává válik.

A kloridok agresszív hatásának jellemző példája

Betondarabok leválása a szulfátok agresszív  
hatása következtében
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Beton-adalékanyagok alkáli 
reakciója
Az adalékanyagok alkáli reakciója abból fakad, hogy a 
beton készítése során felhasznált adalékanyagok reaktív  
szilikátokat tartalmaznak, melyek alkálifémekkel 
(nátriummal és káliummal), valamint vízzel reakcióba 
lépve nagy térfogatú nátrium-szilikátot és kálium-hidrát 
gélt képeznek. A beton felszínéhez közel elhelyezkedő 
– így a vízzel és a nedvességgel könnyebben érintkező – 
reakcióképes adalékanyagok térfogata a gélképződés 
hatására megnő, ami itt-ott megemeli a beton felszínét 
(hámlások alakulnak ki), vagy olyan szabálytalan ma-
krorepedések jönnek létre, amelyek komoly mértékben 
csökkentik a szerkezet tartósságát.

A beton-adalékanyagok alkáli reakciójának egy jellemző példája
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A károsodás típusától függetlenül a legfőbb közös kiváltó ok az, hogy nedves-
ség jut a betonszerkezet belsejébe, ezért rendkívül fontos a víz behatolásának 
minél hatékonyabb megakadályozása. Az EN 1504-2 („Termékek és rendszerek 
a betonszerkezetek védelmére és javítására. Fogalommeghatározások, köve-
telmények, minőség-ellenőrzés és megfelelőségértékelés. 2. rész: A beton felü-
letvédelmi rendszerei” c.) szabvány szerinti hidrofób impregnálás a vonatkozó 
meghatározás szerint olyan kezelés, amely a beton felszínét víztaszítóvá teszi, 
mégpedig úgy, hogy annak pórusait és kapillárisait belülről bevonva nem zárja 
el azokat, hogy a beton páraáteresztő képessége továbbra is megmaradjon.

A védelemnek ez a típusa nem hoz létre bevonati réteget a beton felületén, és 
annak külső megjelenését sem változtatja meg, ugyanakkor a víztaszító hatás 
révén lehetővé teszi a szerkezet tartósságának jelentős növelését.
Az EN 1504-9 szabvány a betonhibák kezelésének és megszüntetésének 
alapelveit és módszereit rögzíti, továbbá olyan technikákat és eljárásokat ír elő, 
amelyek megfelelnek ezeknek az alapelveknek. A hidrofób impregnálás eleget 
tesz az 1. alapelvben [PI], a 2. alapelvben [MC] és a 8. alapelvben [IR] foglaltaknak.

Hidrofób
impregnálás

A hidrofób impregnálás működési mechanizmusa
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Az 1. alapelv [PI] (Behatolás elleni védelem) minden olyan módszert és technikát 
megjelöl, amely képes visszafogni vagy teljesen megakadályozni az olyan külső 
ágensek bejutását, mint a víz, más folyadékok, pára, gázok, valamint kémiai és 
biológiai anyagok.
A 2. alapelv [MC] (Nedvességtartalom szabályozása) a beton nedvességtartalmá-
nak szabályozását és fenntartását szolgáló módszereket jelöli meg.
A 8. alapelv [IR] (Növekvő elektromos ellenállás a nedvességtartalom korlátozá-
sával) szorosan összefügg a 2. alapelvvel abban az értelemben, hogy mivel a felü-
let kezelésével csökkenthető a beton nedvességtartalma, ezért korlátozható az 
ionok bejutása a szerkezetbe, és ennek következtében csökkenthető a korróziós 
folyamatok által kiváltott állapotromlás jelenségeinek előfordulási valószínűsége.

A „hidrofób” kifejezés az anyagoknak arra a tulajdonságára utal, hogy környe-
zetükből nehezen vesznek fel vizet, azt nehezen tartják magukban, továb-
bá megnehezítik annak az anyag belsejében történő terjedését. Egy felület  
hidrofil, illetve hidrofób jellegét úgy határozhatjuk meg, ha megmérjük a ráhe-
lyezett vízcsepp érintkezési szögét. Az érintkezési szög (α) a folyadék-határfelület 
érintője és a szilárd határfelület érintője által alkotott szögként határozható meg.

%
IR

Egy hidrofil és egy hidrofób felület összehasonlítása

1. alapelv (PI)
Behatolás elleni 

védelem

2. alapelv (MC)
Nedvességtartalom 

szabályozása

8. alapelv (IR)
Növekvő elektromos

ellenállás 

GYENGE NEDVESEDŐ KÉPESSÉGERŐS NEDVESEDŐ KÉPESSÉG

α
α
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Ha a felület hidrofil tulajdonsággal bír, akkor könnyen lép kapcsolatba  
a vízzel. Ez esetben a kettő érintkezési szöge α < 90°. Minél kisebb az érintkezési 
szög, annál erősebb a felület hidrofil jellege. Ennek épp az ellenkezője igaz  
a hidrofób felületek esetében. Víztaszító tulajdonságról akkor beszélhetünk,  
ha az érintkezés szöge α > 90°. Minél nagyobb az érintkezési szög, annál erősebb 
a felület hidrofób jellege. Szuperhidrofóbnak azt a felületet nevezzük, amelynél 
az érintkezés szöge meghaladja a 150°-ot.

Hidrofób hatás: kezeletlen vizsgálati minta összehasonlítása Planiseal WR 85 Gel-lel kezelt  
vizsgálati mintával.
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A Planiseal WR termékcsalád tagjai speciális 
összetételüknek köszönhetően kifejezetten alkalmasak az 
agresszív anyagok hatásának kitett vasbeton szerkezetek 
hatékony védelmére. Függőleges és vízszintes, porózus és 
tömör, továbbá új és már javított betonfelületre egyaránt 
közvetlenül felhordhatók, ahogy a leválás jeleit mutató 
betonfelületekre is. A termékcsalád kifejlesztése során 
kifejezett célunk volt, hogy a szerkezetek tartósságának 
és védelmének biztosítása érdekében olyan, garantáltan 
kiváló tulajdonságokkal rendelkező termékeket kapjunk, 
amelyek nem változtatják meg a hordozó felület 
megjelenését. A betonfelületek Planiseal WR termékkel 
történő kezelése számos előnnyel jár:

• Drasztikusan csökken a víz és a kloridok  
 felszívódása;

• Megszűnik a betonvasalat korróziója;

• Javul az új és a már javított szerkezetek  
 tartóssága;

• Látszóbeton szerkezetek védelme külső    
 megjelenésük megváltoztatása nélkül;

• A kezelt felületen nem jön létre filmréteg.

A Planiseal WR termékcsalád tagjai:

• Planiseal WR 40;

• Planiseal WR 100;

• Planiseal WR 85 Gel.

A Planiseal WR 
termékcsalád

Vízcsepp hatás Planiseal WR-rel kezelt felületen

MEGFELEL AZ EURÓPAI 
SZABVÁNYBAN FOGLALT 

BETON FELÜLETVÉDELMI 
RENDSZEREK

EN 1504-2 (C)

PI-MC-IR
ALAPELVEKNEK

EN 1504-2
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A Planiseal WR 40 készre kevert, 40% szilán bázisú,  
beszívódó folyékony  hidrofobizáló vizes emulzió, melyet 
két rétegben kell felhordani a vasbeton szerkezet felületére.  
A második réteg még az első réteg nedves állapotában fel-
hordható, miután az behatolt a hordozó felületébe. Össze-
tételének köszönhetően a Planiseal WR 40 úgy óvja meg 
a közepes minőségű betonfelületeket az eső erős áztató 
hatásával szemben, hogy nem változtatja meg a hordozó 
felület külső megjelenését és páraáteresztő képességét.  
A termék különösen ajánlható födémlemezeknek, erkélyek 
elülső széleinek és választópárkányoknak a kezelésére.
A Planiseal WR 40 termék jellemző tulajdonságai:

• Alacsony viszkozitású, oldószermentes folyadék;

• Gyorsan beszívódik a beton felületébe;

• Felhasználásra kész;

• Hatóanyagtartalma kb. 40%;

• Festőhengerrel és ecsettel egyaránt felhordható;

• Kiadósság: rétegenként 0,1-0,2 kg/m2.

Planiseal
WR 40

Planiseal WR 40 bekeverése Planiseal WR 40 felhordása festőhengerrel

MEGFELEL AZ EURÓPAI 
SZABVÁNYBAN FOGLALT 

BETON FELÜLETVÉDELMI 
RENDSZEREK

EN 1504-2 (C)

PI-MC-IR
ALAPELVEKNEK

EN 1504-2
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A Planiseal WR 100 készre kevert, tisztán szilán bázisú, 
beszívódó hidrofobizáló védőfolyadék, melyet két rétegben 
kell felhordani a vasbeton szerkezet felületére. A második 
réteg még az első réteg nedves állapotában felhordható, 
miután az behatolt a hordozó felületébe. A Planiseal WR 
100 különösen ajánlható minden, az agresszív anyagok  
– pl. a kloridok –, valamint a fagyás-olvadási ciklusok erős 
károsító hatásának kitett vasbeton szerkezet védelmére. 
Speciális formulájának köszönhetően a Planiseal WR 100 
függőleges és vízszintes, porózus és tömör, továbbá új és  
már javított betonfelületre egyaránt közvetlenül felhord-
ható. A termék különösen ajánlható hidak és viaduktok 
oszlopainak és pilléreinek, továbbá födémlemezek, 
valamint tengeri környezetben kiépített szerkezetek,  
pl. rakpartok, mólók, illetve előre gyártott vasbeton szerke-
zetek és betonalapok védelmére. Speciális összetételének 
köszönhetően a termék a beton kapilláris pórusain keresz-
tül a szerkezetbe mélyen behatolva hidrofób bevonatot 
képez. A Planiseal WR 100 termék jellemző tulajdonságai:

• Alacsony viszkozitású, oldószermentes folyadék;

• Gyorsan beszívódik a beton felületébe;

• Felhasználásra kész;

• Színtiszta szilánból készül;

• Festékszóró pisztollyal, festőhengerrel és ecsettel 
 egyaránt felhordható;

• Kiadósság: rétegenként 0,1-0,2 kg/m2.

Planiseal
WR 100

Planiseal WR 100 felhordása festékszóró pisztollyalPlaniseal WR 100 felhordása festőhengerrel

MEGFELEL AZ EURÓPAI 
SZABVÁNYBAN FOGLALT 

BETON FELÜLETVÉDELMI 
RENDSZEREK

EN 1504-2 (C)

PI-MC-IR
ALAPELVEKNEK

EN 1504-2
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A Planiseal WR 85 Gel készre kevert, hidrofobizáló, 
beszívódó szilán bázisú tixotróp impregnáló felületvédő 
gél, melyet egy rétegben kell felhordani a vasbeton 
szerkezet felületére.
Magas tixotróp szintjének köszönhetően a Planiseal WR 85 
Gel termék hosszú kontaktidővel rendelkezik, ami lehetővé 
teszi, hogy mélyen behatoljon a hordozó felületébe, akár 
függőleges felület esetén is, akár a kiváló minőségű tömör 
betonba is, és ezzel jelentősen meghosszabbítsa a védett 
szerkezet hasznos élettartamát. Speciális összetételének 
köszönhetően a hajszálcsövesség hatására mélyen 
behatol a beton belsejébe, ahol hidrofób réteget képezve 
megóvja azt a károsító hatásoktól. Sikerrel használható 
minden olyan szerkezeten, amely penetráción alapuló 
magas szintű védelmet kíván, például oszlopokon, 
födémlemezeken, valamint hidak és viaduktok pillérein, 
továbbá a tengeri környezetben kiépített szerkezeteken. 
A Planiseal WR 85 Gel termék jellemző tulajdonságai:

• Oldószermentes gél.

• Hosszú kontaktidő.

• Nagy behatolási mélység.

• Felhasználásra kész.

• Hatóanyagtartalma 85% körül mozog.

• Festőhengerrel és légmentes festékszóró pisztollyal  
 egyaránt felhordható.

• Kiadósság: egy rétegben 0,3-0,5 kg/m2.

MEGFELEL AZ EURÓPAI 
SZABVÁNYBAN FOGLALT 

BETON FELÜLETVÉDELMI 
RENDSZEREK

EN 1504-2 (C)

PI-MC-IR
ALAPELVEKNEK

Planiseal
WR 85 Gel

Planiseal WR 85 Gel felhordása festékszóró  
pisztollyal

Planiseal WR 85 Gel termékkel kezelt beton  
próbatesten mért behatolási mélység
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A Planiseal WR 100 és a Planiseal WR 85 Gel termék drasztikusan csökkenti a 
kloridok diffúzióját, és ezzel megakadályozza a betonacél korrózióját. Az alábbi 
grafikonon a kloridion-diffúzió mértékének csökkenését a Planiseal WR 100 és 
Planiseal WR 85 Gel termékkel kezelt, valamint a kezeletlen vizsgálati mintákon 
bemutató tesztek eredménye látható. A tesztek végrehajtására az NT Build 515 
előírásnak megfelelően került sor. A tesztek végrehajtásához klímaszimulációs 
kamrában kikeményedett beton mintasorozatot készítettünk 0,45 víz/cement 
tényezővel. A mintadarabokat a tesztek végrehajtása előtt 7 napon át +20 °C 
hőmérsékletű, 60% relatív páratartalmú helyiségben tartottuk, majd 56 napra 
15%-os NaCl-oldatba helyeztük. 56 nap elteltével a vizsgálatban felhasznált összes 
mintadarab kloridtartalmát megmértük különböző anyagmélységekben. Az 
alábbi grafikont az így kapott eredmények alapján rajzoltuk fel. A grafikon 
felhasználásával a kloridion-diffúzió mértékének csökkenését a kezelt 
mintadarabokat jelző vonal alatti terület és a kezeletlen mintadarabokat jelző 
vonal alatti terület százalékos különbségeként határoztuk meg.

Klorid 
diffúzió

Az alábbi táblázat a Planiseal WR 100 és a Planiseal WR 85 Gel termék felhasz-
nálásával kapott eredményeket tartalmazza:

KLORIDION-DIFFÚZIÓ CSÖKKENÉSE

Planiseal WR 100 63%

Planiseal WR 85 Gel 70%

A kloridion-diffúzió csökkenésének kiszámítása céljából NT Build 515 előírás szerint végrehajtott tesztek
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VIZSGÁLATI 
MÓDSZER

EN 1504 SZABVÁNY 
SZERINTI  

KÖVETELMÉNYEK

PLANISEAL
WR 40

PLANISEAL
WR 100

PLANISEAL
WR 85 GEL

BEHATOLÁSI 

MÉLYSÉG

EN 1504-2

(3. táblázat,  

19. tétel) 

I. osztály: < 10 mm

II. osztály: ≥ 10 mm
I. osztály: < 10 mm I. osztály: < 10 mm II. osztály: > 10 mm

VÍZFELVÉTEL  

ÉS ALKÁLI  

ANYAGOKKAL  

SZEMBEN  

TANÚSÍTOTT  

ELLENÁLLÓ- 

KÉPESSÉG

EN 13580

Abszorpciós arány 

< 7.5% a kezeletlen 

vizsgálati mintával 

összehasonlítva

5,2% 4,3% 5,6%

Abszorpciós arány

< 10% lúgos oldatba 

merítés után

9,1% 5,9% 7,5%

SZÁRADÁSI 

SEBESSÉG 

EGYÜTTHATÓ

EN 13579
I. osztály: > 30%

II. osztály: > 10%
I. osztály: 54,3% I. osztály: 54,5% I. osztály: 42%

FAGYÁS-OLVADÁSI 

CIKLUSOK UTÁNI 

TÖMEGVESZTESÉG 

CSÚSZÁSMENTESÍ-

TÉSRE HASZNÁLT 

SZÓRÓSÓ  

JELENLÉTÉBEN

EN 13581

Az impregnált 

vizsgálati minta 

felületén mért 

tömegvesztésnek 

a nem impregnált 

vizsgálati mintán 

végzett vizsgálat 

után legalább  

20 ciklussal szabad 

bekövetkeznie

ΔC = 32 ΔC = 46 ΔC > 20

KLORIDION-

DIFFÚZIÓ 

MÉRTÉKÉNEK 

CSÖKKENÉSE

NT Build 515 / / 63% 70%

A Planiseal WR termékcsalád  
főbb jellemzői
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Jegyzetek
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EVERYTHING’S OK 
WITH MAPEI

MAPEI KFT.
2040 Budaörs
Sport u. 2.
Tel.: +36 23 501 670
Fax: +36 23 501 666
www.mapei.hu
mapei@mapei.hu


