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На довговічність бетону впливають фактори 

навколишнього середовища. Тип та ступінь 

руйнування залежить від близькості та 

інтенсивності впливу агресивних речовин та від 

рівня стійкості бетону до хімічних та фізичних атак. 

Склад водонепроникного бетону, а також 

відповідне укладання, трамбування та 

витримування – ключові умови для більш 

довговічного бетону.
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Збільшення стійкості бетону до проникнення води 

означає подовження терміну експлуатації та 

довговічності бетону. Використання супер-

пластифікуючих добавок для досягнення низького 

водо/цементного відношення, у поєднанні з 

відповідною добавкою, що зменшує проникність води 

з гідростатичним тиском (HPRA), та подовжений 

процес витримування – це найкращий спосіб 

отримати довговічний та водостійкий бетон. 

Idrocrete System – це перевірена технологія, яка 

поєднує використання суперпластифікатора з лінійки 

Dynamon та Idrocrete KR 1000, аби покращити 

фізичні та механічні властивості бетону для 

виробництва непроникних конструкцій.  

Dynamon – це лінійка суперпластифікуючих добавок 

на основі PCE (суперпластифікатори на основі ефіру 

полікарбоксилату), яка, завдяки їх високій 

ефективності, дозволяє отримати надзвичайно 

легковкладальний, текучий бетон, що легко 

піддається укладанню насосом, з підвищеною 

міцністю та довговічністю. Вони мають властивість 

зменшувати кількість води у бетоні до 30%, та 

зменшують втрату рухливості бетонної суміші, яка 

пов'язана з низьким водо/цементним відношенням. 

Idrocrete KR 1000 – це порошкоподібна добавка з 

лінійки  Idrocrete, яка може зробити бетон повністю 

водонепроникним завдяки поступовому процесу 

кристалізації.  

Idrocrete KR 1000 вступає в реакцію з водою, що 

присутня в бетоні, або яка потрапляє у бетон. Хімічна 

реакція між водою та матеріалом утворює «голки» 

гідратованого силікату кальцію та інших нерозчинних 

кристалічних сполук, що поступово зменшують 

розмір капілярних пор. 

Окрім процесу активації заповнення пор, Idrocrete 

KR 1000 також забезпечує кристалізацію ядер, що 

необхідно для росту кристалів. Ці ядра, розмір яких 

вимірюється мікронами, являють собою зародки 

карбонатних та нерозчинних гідро-силікатних 

кристалів, які відповідають за зменшення 

проникності бетону.
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ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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МАКСИМАЛЬНА ГЛИБИНА ПРОНИКНЕННЯ ВОДИ
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Контрольний зразок

Зразки бетону, виготовлені з різним водо/цементним 

відношенням та витримані протягом 28 днів за 

стандартних умов, мають дуже різні показники 

проникнення води. Європейський стандарт EN 12390-

8 описує метод вимірювання максимальної глибини 

проникнення води у зразок бетону після направленої 

дії води за попередньо визначеного тиску. 

Графік показує, що разом зі зменшенням 

водо/цементного відношення підвищується стійкість 

бетону до проникнення води. Показники стійкості до 

проникнення води і далі покращуються при 

додавання Idrocrete KR 1000 до бетонної суміші у 

відсотковому відношенні 2%  за вагою цементу. 

Залежно від конкретних вимог проекту, Idrocrete KR 

1000 можна додавати у співвідношенні від 1% до 3% за 

вагою цементу.  

Матеріал постачається у водорозчинних мішках 

(кожен мішок по 4 кг) або у 20 кг паперових мішках і 

додається у суміш разом з іншими компонентами, 

щоб забезпечити краще змішування. 

Idrocrete KR 1000 2%
від ваги цементу
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Idrocrete KR 1000 рекомендовано для використання 

для будь-яких конструкцій, що контактують з водою, 

морськими солями або знаходяться під тиском води, 

наприклад, підвали, доки, паркінги, тунелі, місця 

зберігання рідин, мости, резервуари з водою, 

дренажні канали. 

Idrocrete KR 1000 вступає в реакцію з водою та 

іншими нерозчинними компонентами бетону та 

утворює нерозчинні кристали в пустотах цементної 

матриці. Ріст кристалів здатен закрити тріщини та 

пустоти шириною до 0,4 мм.

Швидке випробування на прискорену проникність 

хлоридів, проведене відповідно до ASTM C1202, для 

зразків бетону, виготовленних з оброблених 

Idrocrete KR 1000, показало суттєве зменшення 

загального переданого заряду, якщо порівняти з 

контрольною сумішшю.

ASTM C1202 ШВИДКЕ ВИПРОБУВАННЯ
НА ПРИСКОРЕНУ ПРОНИКНІСТЬ ХЛОРИДІВ (КУЛОНИ) 
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Було проведено додаткові випробування відповідно 

до CRD-C 48. Бетонні циліндри були витримані у 

вологому середовищі протягом 28 діб, а потім їх 

випробовували протягом 14 діб під тиском 200 psi 

(приблизно 1,4 МПа). Швидкість потоку було виміряно 

через 5 днів випробування та значення К було 

занесено у таблицю значень К для глибини 

проникнення.

Оцінювання SEM-EDS було проведено на різних 

строках твердіння бетону різного складу. SEM 

зображення контрольної суміші з 75% цементу з 

контрольованою усадкою та 25% золи-виносу та 

контрольної суміші з 50% цементу з контрольованою 

усадкою, 30% золи-виносу та 20% шлаку не показало 

жодних нових кристалів у структурі бетону.

Такі ж суміші, при додаванні Idrocrete KR 1000 у 

співвідношенні 2% за вагою цементу, показали 

наявність голкоподібних кристалічних мінералів. 

Кристали мали коротку довжину, приблизно 2-5 

мікрон, та частково заповнювали пустоти цементної 

матриці.

IDROCRETE 
SYSTEM

КОЕФІЦІЄНТ ПРОНИКНЕННЯ БЕТОНУ К×10
ЗНАЧЕННЯ x 10-12 (м/с)
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Бетонна суміш з 75% цементу з 

контрольованою усадкою, 25% 

летючої золи-виносу та 2% 

Idrocrete KR 1000: наявність 

голкоподібних кристалічних ма-

теріалів у 8 місяців.

Бетонна суміш з 50% цементу з 

контрольованою усадкою, 30% 

летючої золи-виносу, 20% шлаку 

та 2% Idrocrete KR 1000: наявність 

голкоподібних кристалічних ма-

теріалів у 8 місяців.

Контрольна суміш з 75% цементу 

з контрольованою усадкою та 

25% летючої золи-виносу: жодних 

слідів росту кристалів у 8 місяців. 
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ЯК ЦЕ ПРАЦЮЄ

Експлуатаційні характеристики Idrocrete System: 

Підтверджено, що бетон, виготовленний з додаванням  

Idrocrete System: 

 є стійким до води з високим гідростатичним тиском

 зменшує проникність іонів хлориду

 зменшує вплив карбонізації

 покращує механічну міцність

 зменшує капілярну абсорбцію

 прискорює здатність до самовідновлення

Упаковка:

Idrocrete KR 1000 наявний

у різних пакуваннях: 

 20 кг паперові мішки

 4x4 кг водорозчинні мішки 

 насипом

IDROCRETE 
SYSTEM

Idrocrete KR 1000 i додається до бетону на станції 

змішування. Після затвердіння бетон має пористу 

структуру з пустотами та мікротріщинами, що 

дозволяє проходження води та вологи. 

Idrocrete KR 1000 має гідрофільні властивості та 

вступає в реакцію з наявною вологою та утворює 

голкоподібні кристали. Кристалічні відкладення 

забезпечують ефект блокування пор у мікротріщинах 

та капілярах. Отриманий бетон має кращу стійкість 

до проникнення води навіть під тиском.
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Низька проникність часто визначається значенням 

Кулонів та значенням максимального проникнення 

води. Лабораторні тести показують, наскільки суттєво 

комбінація суперпластифікатора Dynamon та 

кристалізуючого матеріалу Idrocrete KR 1000 впливає 

на водостійкість бетону. 

Більш того, непроникний бетон повинен мати дуже 

низьке водо/цементне відношення (< 0,5), яке у 

поєднанні з подовженим часом вологого 

витримування дає відмінну стійкість до проникнення 

повітря, води та іонів хлориду. Бетон завжди повинен 

мати добре підібраний склад у вірних пропорціях, та 

бути добре витриманим, щоб досягти максимальних 

експлуатаційних характеристик та відповідати всім 

спеціальним вимогам. Додаткові випробування для 

оцінювання були проведені незалежними та 

акредитованими лабораторіями по всьому світу. Всі 

зовнішні звіти наявні за вимогою. 



Зображення 1

Вода під тиском проникає у мікротріщини             
та капілярні пори бетону.

Зображення 2

Idrocrete KR 1000 вступає в реакцію з водою та  
заповнює мікротріщини кристалічними відкладеннями.

Зображення 3

Тріщини зменшились, пори поступово заповнились. 
Водостійкість бетону покращилась. 



ТОВ «МАПЕІ Україна»
Технічна підтримка:
+38 (044) 221 15 04
mapei.com.ua
office@mapei.ua
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