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Вовед 

Следново упатство со технолошки процедури опишува систем за 
водоотпорност на бетонски темели; тоа е засновано на креирање посебен 
тип на водоотпорен бетон кој има способност самостојно да затвора 
пукнатини до 0.4 mm и да издржи значителни хидростатички притисоци. 

Технолошките процедури кои се дадени подолу наведуваат детали за 
создавање водоотпорен систем врз основа на уникатната Xypex 
технологија; дополнета со решенија за извршување на третманот и 
поправка на бетонот. 

Системот обезбедува алтернативно решение за водоотпорност покрај  
стандардните мембрански системи, како и водонепропустливиот систем 
познат како „White Bath‟ (Weiße Wanne). 

Системот е докажан кај бројни примени во многу различни сегменти на 
градежната индустрија. 

 
Предизвици за водоотпорност на темел  

Природата на бетонот и неговата употреба при конструирањето на 
водонепропустлив темел може да претставува предизвик со оглед на 
природата на бетонот и неговата порозност, како и вообичаените 
дефекти во рамките на супстратот, како што се оштетени конструктивни 
споеви, бетон со неправилности во структура и пукнатини. При 
обезбедувањето водоотпорност на подземни основи, целта е да се 
спречи поминувањето на водата низ бетонот како резултат на 
хидростатички притисок од високо пиезометриско ниво со цел да се 
заштити внатрешноста на потконструкцијата од оштетување од вода и да 
се спречи арматурата да кородира и да го наруши интегритетот на 
конструкцијата. Во некои случаи каде што бетонот е изложен на 
агресивна средина, како на пример напад од сулфат или оштетување од 
хлорид поради блискоста со морската средина, системот за хемиска 
заштита е од суштинска важност. 

Xypex системот ја обезбедува потребната водоотпорност и хемиска 
заштита и претставува решение за различни проблеми кои се поврзани 
со навлегувањето на водата. Xypex е успешно употребен во многу 
проекти низ светот. Тој е потврден од страна на инженерите, архитектите 
и изведувачите како најдобро решение за многу предизвици кои се 
јавуваат при креирањето на водоотпорен темел.  
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Карактеристики на Xypex системот  

– значителна заштеда на време во градежните процеси 

– не може да се оштети, продупчи, не се потребни заштитни слоеви – 
решението е трајно 

– ги поедноставува решенијата за водоотпорност, вклучувајќи ги и 
деталите, т.е. аглите, споевите, отворите и тн. 

– отпорен е на висок притисок и изложеност на агресивни средини 

– има способност да ги издржи дадените гаранции. Дури и да се појават 
проблеми подоцна, тие можат да се поправат од внатрешната страна. 

– целосна поддршка од локалниот дистрибутер. Претставниците на 
дистрибутерот целосно соработуваат со инвеститорот и изведувачот 
во сите аспекти на проектот, вклучувајќи ги и измените во проектот, 
примената на материјалите, редовните посети на градежната локација 
и техничката помош за решавање проблеми поврзани со системот за 
водоотпорност. 

– загарантирана способност за затворање статички пукнатини до 0,4 mm. 
На овој начин се овозможува поедноставување на проектот за 
арматурата, побрза инсталација на арматура и полесно поставување 
на бетон со помалку грешки. 

– значителни финансиски заштеди. Тие се и директни, како што е цената 
на самиот систем, и индиректни, како што се заштедата на челик, 
заштитни слоеви или бетон со побавно стврднување. 

– целата работа ја врши и надгледува дистрибутер или овластен 
работник кој нанесува Xypex материјали според договорот помеѓу 
изведувачот и дистрибутерот на Xypex. 

– дистрибутерот дава целосна гаранција за квалитетот на системот за 
водоотпорност. Благодарение на уникатните својства на Xypex 
материјалите, дистрибутерот може да ги исполни обврските кои 
произлегуваат од условите на гаранциите. 

Овој систем креира сигурно решение за водоотпорност / заштита и притоа 
заштедува значителна количина на време, ги поедноставува деталите на 
проектот и ги намалува ризиците од грешки направени од работниците во 
текот на хидроизолационите активности. Xypex системот исто така 
обезбедува значителна финансиска заштеда за инвеститорот и главниот 
изведувач во споредба со класичните мембрански системи за 
водоотпорност и водоотпорните бетонски системи, познати како “white 
bath”. 
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Листа на материјали кои се користат како дел од Xypex системот 

Системот се состои од неколку неоргански материи базирани на 
минерали, во форма на прав кој содржи хемиско соединение кое е 
единствено за Xypex. Реактивните хемикалии на Xypex производите 
користат вода како средство за пренос и влегуваат и се движат низ 
капиларните отвори на бетонот. Овој процес поттикнува хемиска реакција 
помеѓу Xypex, влагата и нус-производите при хидратација на цементот 
така што формираат нерастворлива, трајна кристална структура. Овој 
процес помага да се подобрат својствата на бетонот, главно 
водоотпорноста, компресивната цврстина и отпорноста на физичкото и 
хемиско влијание на амбиенталната средина, како што е класифицирано 
со EN 206. 

Xypex производите се компатибилни со сите типови на портланд цемент, 
како што е наведено со EN197-1, издание 2, и повеќето адитиви, во 
согласност со EN 934-2.  

Xypex производите со технологија за кристализација се достапни во 
повеќе форми, и се создадени и формулирани за различни начини на 
примена. 

Xypex може да се нанесе како адитив на свеж бетон, или во постројката 
за подготовка и мешање на бетон, или на лице место, како премаз, а 
соодветен е и за нови и за постојни бетонски конструкции. Тој исто така 
може да се користи како цементно соединение за третман на споеви и 
поправка на пукнатини, споеви, ронење или слични дефекти кај бетонот.  

Детални инструкции за примена на Xypex производите се достапни на 
листовите со Технички податоци на индивидуалните производи или во 
Прирачникот со спецификации за Xypex производи. 

 
Xypex Admix 

Додаток за бетон 

Додатокот за бетон е во согласност со усогласениот стандард EN 934-2, 
тој е компатибилен со сите типови на портланд цемент и не влијае на 
функцијата на другите типови на додатоци кои се користат при 
производството на бетон, т.е. додатоци за обработливост или додатоци 
за аерација на бетон. 

Примената на додатокот е можна и на постројката за подготовка и 
мешање на бетон и на лице место, директно во камионот со мешалка за 
бетон, кратко пред поставувањето на бетонот. 

Додатокот е достапен или во метални канти, хартиени кеси со PE 
внатрешна облога или во растворливи кеси. Кесите се произведени во 
согласност со дозата за еден m

3
 бетон. 
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Додатокот обезбедува заштита за бетонот и армираниот 
бетон од: 

– навлегување на влага, низок и висок воден притисок, до 1,2 MPa 

– корозија на арматурата благодарение на способноста за самостојно 
пополнување на пукнатини кои настануваат поради собирање на бетонот 

– прелиминарна загуба на алкална pH вредност (карбонизација) 

– сулфатна корозија, за максимална концентрација од 3500 mg/l на SO4
2-

 јони 
растворени во вода 

– многу хемиски раствори, вклучувајќи и киселини и алкалии 

– нафтени производи, вклучувајќи и бензин и дизел 

– течности од силажа 

– залутан напон 

– гас радон  

Xypex Admix не влијае на механичките својства на бетонот на никаков 
негативен начин. Резултатите од бројни тестирања покажуваат дека со 
пополнување на системот на пори на бетонот, Xypex ја зголемува 
компресивната цврстина на бетонот за 5-10%. 

Xypex не е токсичен и е одобрен за користење при контакт со вода за 
пиење. 

Врз основа на функцијата на Xypex и поради неговата способност за 
самостојно репарирање, Xypex ефективно го пролонгира животниот век на 
бетонот и ја штити арматурата со сопирање на процесите на корозија. 

Тој обезбедува заштита од радон, за места со среден индекс на радон и 
за конструкции категоризирани како тип 2, во согласност со EN 730601 
(2006). 
 

Варијанти:  
Постојат неколку варијанти на достапни Xypex додатоци. Сите се 
идентични во однос на потенцијалот за кристализација и резултатите во 
однос на ефективноста. Тие се така формулирани за да одговараат на 
различните варијации на бетонски мешавини и на диверзитетот на 
средините. Единствената забележлива разлика е поврзана со нивниот 
ефект врз поставувањето на бетонот. 

 

Admix C-500 – посебно формулиран да ги задоволи современите 
практики на бетонот кои вклучуваат адитиви, како што се лебдечка пепел 
и згура. Кај повеќето бетонски мешавини, додавањето Admix C-500 ќе има 
минимално влијание или воопшто нема да има влијание на времето за 
поставување. Тој е соодветен главно за зимскиот период затоа што не го 
зголемува времето кое е потребно пред отстранувањето на оплатата. 
Исто така значително го намалува нивото на исфрлање на водата 
(“потење на бетонот”).  
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Admix C-500 NF – идентичен на Admix C-500, концентрирана верзија. 

Admix C-1000 – создаден за типичен бетон богат со портланд цемент, 
обезбедува умерено забавување при поставувањето. Посебно одговара 
за потопло време, кога одреденото забавување претставува предност за 
транспорт и поставување на бетонот.  

Admix C-1000 NF – идентично на Admix C-1000, концентрирана верзија. 

Дозирање: 

Стандардната употреба на Xypex Admix C е 1-3% од тежината на цементот. 

Стандардната употреба на Xypex Admix C NF е 0,5 – 1,5 % од тежината на 
цементот. 
 

Точната доза за проектот е одредена врз основа на следниве барања и 
карактеристики на проектот: 

– квалитетот на бетонската мешавина која ќе се користи 

– дебелината на бетонската конструкција и дебелината на бетонската 
покривка над надворешната арматура 

– потребното ниво на заштита, т.е. подземна вода, висок притисок на 
водата, хемиска средина, и тн. 

– конструктивната инженерска пресметка, главно големината на 
пресметаните пукнатини. 

Пакување  

Додатокот доаѓа во пакување кое овозможува најлесно и најсоодветно 
дозирање во различни услови и ситуации. 

– метални канти тежина 25 kg за стандардни верзии 

тежина 20 kg за NF 

– растворливи пластични  тежината на кесите е прилагодена за  

 кеси дозирање во индивидуални проекти,  

  вообичаено една кеса на еден m
3
 бетон. 

– хартиена кеса  

со PE внатрешна облога тежина 20 kg  

Дистрибутерот на Xypex материјали обезбедува обука за вработените на 
постројката за мешање и подготовка на бетон или за работниците на 
терен со цел да обезбеди дека Xypex Admix е соодветно додаден во 
бетонската мешавина. 
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Xypex Concentrate и Modified 

нанесени како премаз  

 
Xypex материјалите со кристализација се исто така посебно 
формулирани да се користат како премази, или преку прскање или со 
нанесување со четка, во согласност со EN 1504-2 (Xypex Concentrate) и 
EN 1504 -3 (Xypex Modified). 

Слично на Xypex Admix, тој поттикнува реакција за кристализација кај 
бетонот на молекуларно ниво и обезбедува трајно заптивање на бетонот 
од течности, вклучувајќи и воден притисок, нафтени производи 
разновидни киселини и алкалии.   

Материјалите за премачкување се соодветни главно за поправки и за 
посебни примени, како на пример, отвори за лифтови, конструктивни 
споеви и тн. Тие првенствено го штитат постојниот бетон од подземни 
води и водни притисоци, напад од хемикалии и карбонизација на 
површинските слоеви. 

 
Xypex Patch’n Plug 

Xypex Patch„n Plug е посебно создадено хидраулично цементно 
соединение кое брзо се поставува, не се собира, има висока способност 
за врзување и се користи за крпење и поправка на бетон и е во согласност 
со EN 1504-3, Patch‟n Plug го сопира текот на водата за неколку секунди и 
се користи за затворање пукнатини, отвори во бетонски ѕид за 
поврзување со оплата и други дефекти кај бетонот.   
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Барања и правила за проектирање и за конструктивни  

инженерски пресметки 

 

– Бетонот треба да има спецификација во согласност со EN 206 

– Бетонот треба да се постави, набие и третира во согласност со EN 
13670 

– Дизајнот на арматурата, во согласност со EN 1992-1-1 Еврокод 2, 
треба да се пресмета за големина на пукнатина од максимум 0.4 mm. 
Предлагаме пресметаната големина на пукнатина да биде 0.3-0.35 
mm. Оваа информација се однесува само на барањата за 
водоотпорност. 

– Доколку е возможно, се препорачува да се користи бетон со побавно 
развивање на компресивната цврстина. Се претпочита тоа да биде 90 
дена. 

– Од гледна точка на водоотпорноста, бетонската основа под плочата, 
не треба да биде армирана.  

– Темелот се смета како стабилен, без било какво движење, вклучувајќи 
и оптоварувања поради термални и динамички движења. 

– За проектот е потребно решение за сите детали на темелната 
конструкција. Деталите вклучуваат конструктивни споеви, дилатациони 
споеви, отвори во бетонски ѕид за поврзување со оплата, 
прицврстување на техничка опрема во отвори за лифтови, влезови и 
излези низ конструкцијата. 

– Не е неопходно да се придржува до техничката процедура „Weiße 
Wanne‟. Xypex системот е посебен систем кој претставува решение за 
водоотпорност на темели и ги нема истите барања при 
проектирањето.  
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Клучни елементи на Xypex системот за темели 

Темелна плоча 

Минималната дебелина за плоча за успешна водоотпорност е 100-150 
mm, во зависност од водниот притисок. Со конструктивната пресметка на 
плочата треба да се обезбеди дека таа нема да се движи дури и при 
воден притисок од долната страна, ниту поради динамичко оптоварување 
од горната страна. 

Пресметaната големина на пукнатината треба да биде максимум 0.4 mm, 
но се препорачува да биде од 0.3 до 0.35 mm.  

Како резултат на способноста на Xypex активно да се шири во бетонската 
конструкција, во случајот на дебели плочи, не е неопходно да се користи 
Admix во целата плоча. Вообичаено, Xypex треба да се користи на 
приближно 20-30 cm од плочата (се препорачува тоа да биде делот кој е 
најмногу изложен на воден притисок), а остатокот од бетонот може да 
биде без Admix. Точниот сооднос помеѓу третираниот и нетретираниот 
дел од плочата треба да се одреди согласно конкретните барања на 
проектот. 

Ако темелната плоча е поставена на шипови, потребен е соодветен слој 
на бетон со Xypex Admix врз шиповите. Ако слојот не е соодветен, 
потребно е да се третира областа над шиповите со комбинација од Xypex 
Concentrate и Patch‟n Plug. Деталното решение ќе зависи од барањата на 
индивидуалните проекти. Иако Xypex ја намалува количината на водена 
пареа која се пренесува преку бетонот, тој му овозможува на бетонот да 
дише. Над плочата на основата со Xypex Admix треба да се користат 
соодветни материјали кои се толерантни на  водена пареа. 

Надворешни ѕидови 

Минималната дебелина на ѕидовите за успешна водоотпорност е 100-150 
mm, во зависност од водниот притисок. Со конструктивната пресметка 
треба да се обезбеди дека ѕидовите нема да се движат дури и при воден 
притисок од надворешната страна и/или динамично оптоварување и 
термални промени од надворешноста или внатрешноста. 
 

Пресметаната големина на пукнатина треба да биде максимум 0.4 mm, но 
предложено е да биде 0.3-0.35 mm. 

Иако Xypex ја намалува количината на водена пареа која се пренесува 
преку бетонот, тој и понатаму му овозможува на бетонот да дише. На 
внатрешната површина на ѕидовите треба да се користат соодветни 
материјали кои се толерантни на водена пареа.  
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Конструктивни споеви 

Сите конструктивни споеви треба да се третираат со сигурен и соодветен 
систем за водоотпорност. 

Се претпочитаат следниве процедури: 

а) спој меѓу плоча и ѕид:  

Од причина што овој спој е најмногу изложен на воден притисок, тој треба 
да се третира со Xypex Patch‟n Plug, се препорачува, доколку е возможно, 
тоа да биде од надворешната страна. Xypex Patch‟n Plug е доста сигурно 
решение кое може лесно да се коригира доколку се појават проблеми. 

Како друга опција, можат да се користат лимови премачкани со битумен 
или бентонит. 

б) Други споеви, хоризонтални и вертикални: 

– лимови – поставени на спојот. Можат да бидат покриени со битумен 
или бентонит. 

– бентонит или гумени експанзивни ленти – можат да се користат на 
места каде не може да се користат лимови. Тие не се соодветни за 
локации со осцилирачко ниво на водата. 

 
 
Технолошка процедура за третман на споеви со Patch’n Plug 
Чекор 1 

Издлабете ја пукнатината/спојот во жлеб со “U” форма минимум 20 mm 
широк и минимум 20-25 mm длабок. Не е прифатлив жлеб со “V” 
форма. 
 
Чекор 2 

Отстранете ги сите неприцврстени материјали и додадете вода. 
Почекајте водата да се впие во бетонот и потоа отстранете ја целата 
вода од површината. 
 
Чекор 3 

Пополнете ја површината со Xypex Patch‟n Plug или Concentrate Dry-
Pac. Материјалите треба да се мешаат во согласност со прирачникот 
за спецификации. 
 
Чекор 4 

Површината со Patch‟n Plug или Dry-Pac навлажнете ја со вода, а 
потоа нанесете кашест слој Xypex Concentrate со стапка на покривност 
од 0.8 kg/m

2
 над третираното место и 150 mm  по должина на секоја 

страна од жлебот.  
 
Чекор 5 

Периодично прскајте со вода во вид на магла во период од два дена 
или нанесете Xypex Gamma Cure откако ќе се постави кашестиот слој. 
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Отвори во бетонски ѕид за поврзување со оплата 

 

Затворањето на отвори во бетонски ѕид за поврзување со оплата е многу 
важен дел од системот за водоотпорност.  
Процедурата која се претпочита е како што следува: 

– користете заптивки кои се обезбедени од добавувачот на оплатата.       
Заптивките вообичаено се базирани на пластика или цемент. Тие 
вообичаено се лепат во отворот за поврзување со оплата.  

– Ако некоја од заптивките се постави несоодветно и отворите 
протекуваат, може да се користи Xypex Patch‟n Plug за повторно 
заптивање на отворот. 

Алтернативно, Xypex Patch‟n Plug може да се постави и согласно 
спецификацијата на Xypex за заптивање на сите отвори за поврзување со 
оплата, како стандардно решение. 

  
 Отвори за лифтови, контролни отвори 

 

 Отворите за лифтовите и слични отвори често се изложени на многу 
висок воден притисок и бараат највисоко ниво на заштита. 

– Сите конструктивни споеви треба да бидат третирани со Patch‟n Plug 
(во согласност со вообичаените спецификации на Xypex), без оглед на 
другите системи кои се користат. 

– Во случај на навистина висок воден притисок, се предлага да се 
премачка внатрешната површина на отворите со Xypex Concentrate. 

– Целата технологијата која е прицврстена за бетонот треба да биде 
поставена во соодветен водоотпорен материјал. Се претпочита тоа да 
биде или Xypex Patch‟n Plug или Superfix XP (TH), експанзивен 
прицврстувачки малтер кој содржи Xypex Admix.  

Влезови и излези преку бетонски ѕидови 

Местата околу цевките, кои се протегаат преку бетонскиот ѕид или плочи, 
често се извор на проблеми. Ако местото околу цевките не е соодветно 
запечатено, тоа претставува совршена патека за поминување на вода. 

 
 Во основа постојат три начини за третирање на влезови и излези.  

  
Опција 1, решение кое е веднаш подготвено за употреба 

 

Преферираната опција е да се користи системското решение за  
влезови и излези, т.е. според Hauff Technik. 
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Опција 2, цевна спојка или цевка 

– пред поставувањето на бетонот, се поставува цевната спојка во 
оплатата 

– цевната спојка се обвиткува со бентонит трака, се прицврстена со жица 

– откако ќе се постави бетон и откако ќе се отстрани оплатата, може да се 
користи Patch‟n Plug за затворање на сите можни протекувања 
 

Опција 3, правоаголен влезен отвор 

– во оплатата за поставува дрвен правоаголник 

– откако ќе се постави бетонот и откако ќе се тргне оплатата, се 
отстранува и дрвото, а внатрешноста на правоаголникот се чисти 
соодветно 

– На внатрешната површина од правоаголниот подготвен отвор, се 
нанесува Xypex Concentrate, a потоа по должината на правоаголниот 
отвор, во средината на ѕидот се прикачува бентонит трака. 

– Отворот се пополнува со малтер со ограничено собирање, со посебно 
внимание на местата околу цевките. Xypex Patch‟n Plug се користи за 
затворање на површината околу цевките, а целосниот влез се покрива со 
кашест слој Xypex Concentrate 

Дилатациони споеви  

Дилатационите споеви треба да се третираат користејќи системски 
пристап, т.е. флексибилни гумени траки во комбинација со бентонит 
слоеви. 

Xypex системите за водоотпорност во главно се компатибилни со целиот 
систем за заптивање на дилатациони споеви. Сепак, се препорачува да 
се провери компатибилноста со технички претставник на Xypex.   
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Процедури за поправка на потенцијални грешки во 
бетонската конструкција 

При поставувањето, вибрациите и третирањето на бетонот можат да се 
јават грешки поради што можат да се појават некои од дефектите 
покажани подолу. Поради исклучителните карактеристики на Xypex 
материјалите, овие дефекти можат да се поправат од внатрешноста на 
конструкцијата, со процедурите кои се опишани подолу. 

 
Оштетувања во бетонската конструкција  

 

Ронење без присуство на тек на вода 

Целиот оштетен/неприцврстен материјал треба да се отстрани и да се 
исече, сè додека не се дојде до здрав бетон. Покријте ја внатрешноста на 
шуплината со Xypex Concentrate. Пополнете ја шуплината со замена за 
конструктивен бетон, Monocrete Monomix XP TH, класа R4. Материјалот го 
содржи адитивот Xypex Admix C-1000 NF, тој е отпорен на вода и 
замрзнување. Како завршен слој, може да се користи или ситнозрнест 
Densofix SF или Densocrete 555. Двата материјали се соодветни за 
поправки на визуелниот изглед на бетонот.  
 

Ронење со присуство на тек на вода 

Целиот оштетен/неприцврстен материјал треба да се отстрани и да се 
исече, сè додека не се дојде до здрав бетон. Најпрво, потребно е да се 
сопре протекувањето со употреба на Xypex Patch‟n Plug, Xypex 
Concentrate Dry-Pac и Xypex Concentrate. 

Потоа, треба да се премачка целата површина на шуплината со Xypex 
Concentrate. 

Пополнете ја шуплината со замена за конструктивен бетон, Monocrete 
Monomix XP TH, класа R4. Материјалот го содржи адитивот Xypex Admix 
C-1000 NF, тој е отпорен на вода и замрзнување. Како завршен слој, 
може да се користи и ситнозрнест Densofix SF, или Densocrete 555. Двата 
материјали се соодветни за поправки на визуелниот изглед на бетонот. 

Пукнатини помали од 0.4 mm 

Доколку на конструкцијата се јават пукнатини со влага, потесни од 0.4 
mm,  тие може да бидат затворени со Xypex Admix NF. Меѓутоа, процесот 
на кристализација на бетонот се одвива постепено и спонтаното 
затворање може да трае неколку недели или месеци, во зависност од 
големината на пукнатината. Процесот на кристализација може да се 
засили и забрза доколку се нанесе Xypex Concentrate врз пукнатината. 
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Доколку нема доволно достапно време за спонтано затворање на 
пукнатината, пукнатината може да се дополни со помош на процедурата 
подолу. 

 

Пукнатини поголеми од 0.4 mm 

Доколку во конструкцијата се јават пукнатини со влага или пукнатини низ 
кои тече вода, кои се поголеми од 0.4 mm, тие мора да се дополнат. 
Затворањето се врши со една од следниве процедури, или нивно 
комбинирање. 

а. Пукнатината се третира со Xypex Patch‟n Plug и XYPEX Concentrate. 
Материјалите се нанесуваат во жлеб со минимални димензии 2.5 x 2.5 
cm, креиран во пукнатината. 

б. Пукнатината се затвора со помош на вбризгувања. Вбрзигувањето го 
врши лице кое е овластено од дистрибуторот на Xypex. 

Застапникот на Xypex ќе ја одреди најдобрата процедура за затворање 
врз основа на визуелната проверка на местото.  

Конструктивни споеви 

Во случај на протекување на третираниот конструктивен спој, лицето кое 
е овластено од дистрибутерот на Xypex ќе ја затвори пукнатината во 
точката на влегување на водата. Затворањето ќе се изврши со една од 
следниве процедури, или нивно комбинирање. 

a. Спојот се третира со Xypex Patch‟n Plug и Xypex Concentrate. 
Материјалите се нанесуваат во жлеб со минимални димензии од 2.5 x 
2.5cm кои се креирани во спојот.  

б. Спојот се затвора со помош на вбризгувања. Вбрзигувањето го врши 
лице кое е овластено од дистрибутерот на Xypex.  

Застапникот на Xypex ќе ја одреди најдобрата процедура за затворање 
врз основа на визуелната проверка на местото. 

 
Затворање на отвори во бетонски ѕид за поврзување со оплата низ  
кои има протекување 
 
Лицето кое е овластено од дистрибутерот на Xypex ќе ги затвори сите 
отвори за поврзување со оплата, а затворањето ќе биде извршено од 
внатрешната страна на конструкцијата, со комбинација на Xypex Patch‟n 
Plug и Concentrate. 
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Гаранција 

Дистрибуторот на Xypex обезбедува целосна гаранција за 
водонепропустливост на подземната конструкција изградена во 
согласност со барањата на “Xypex System”, и подготвена во соработка со 
дистрибуторот на Xypex. 

Гаранцијата опфаќа бетонски конструкции, вклучувајќи и пукнатини до 0.4 
mm кои не се прошируваат, и сите детали кои се третирани како дел од 
договорот помеѓу добавувачот на монолитните конструкции и 
дистрибутерот на Xypex. Овие вклучуваат, особено, хоризонтални и 
вертикални работни споеви, отвори во бетонски ѕид за поврзување со 
оплата и дилатациони споеви. 

Гаранцијата ги опфаќа сите трошоци за заптивање на места каде може да 
се јави протекување, без разлика дали во структурата, пукнатини или во 
конструкцијата или дилатационите споеви.  

Меѓутоа, гаранцијата има одредени ограничувања. Дистрибутерот на 
Xypex ќе обезбеди детални информации за точната дефиниција на 
гаранцијата, условите за нејзино доделување и секаков исклучок.  
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Барања за специфични средини  
 

Хемиски напад 
 

Xypex докажано го штити бетонот од хемиски супстанци во pH опсегот 3-
11 за траен контакт, и pH 2-12 за периодичен контакт. Хемиската средина 
во основа значи поголема доза на Admix или во таков случај се 
препорачува да се нанесат два слоја премаз Xypex Concentrate. Не се 
потребни промени кај арматурата. 

Меѓутоа, можноста да се заштити бетонот се менува од супстанца до 
супстанца. Кај некои супстанци, Xypex може да обезбеди заштита дури и 
за поширок опсег на pH, додека за некои е потребна поголема 
претпазливост.  

Супстанците кои претставуваат најголем предизвик вообичаено се 
киселини кои создаваат соли растворливи во вода, како на пр. 
хидрохлорна киселина, мравја киселина, и тн. 

Овие се вообичаено супстанци кои директно ги напаѓаат честичките на 
цементот. Xypex помага значително да се забави реакцијата, но не е 
возможно да се сопре во целост. Се препорачува да се консултирате со 
Вашиот дистрибутер за Xypex за соодветноста на третманот со Xypex. 

Нафтени супстанци  

Xypex е многупати тестиран низ целиот свет, и е докажан како сигурно 
решение за изложеност на нафтени производи. Меѓутоа, важно е да се 
направат разграничувања во оваа категорија. 

Xypex е докажано средство за трајно заптивање на отвори и пукнатини кај 
бетонот и спречува навлегување и оштетување поради изложеност на 
нафта, дизел и слични супстанци. 

Поради фактот што бензинот има многу помала молекуларна структура 
од онаа на нафтата или водата, бензинот навлегува преку бетонот 
побрзо и полесно; иако Xypex значително ќе го забави навлегувањето во 
бетонот. Според тоа, Xypex може да се користи за заштита само кај места 
со периодичен контакт со бензин, како што e во случај на незгода со 
резервоар, или места на прокапување во склоп на бензински станици. 
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Залутан напон 

Xypex може значително да ја подобри способноста на бетонот да ја 
заштити арматурата од негативните влијанија предизвикани од 
залутаниот напон. Клучното прашање е да се заштити арматурата од 
струја која доаѓа од блиски извори, како што се трамвајски и железнички 
линии. Залутаниот напон вообичаено ги забрзува процесите на корозија 
на арматурата и може, на долг рок, да предизвика сериозно оштетување 
на структурата на бетонската маса. 

Вообичаена мерка за залутан напон е да се зголеми бетонската покривка 
над арматурата. Процедурата има и позитивни и негативни страни –
поголемата длабочина на покривката (до 50 mm) спречува водата да 
влезе преку бетонската маса, но, во исто време го зголемува ризикот од 
напукнување на покривката. Можноста за напукнување на чистиот бетон 
кој се наоѓа веднаш до армираниот бетон е многу голема. Пукнатините 
претставуваат совршена патека за водата и залутаниот напон да се 
движат директно до арматурата, а процесите на корозија ќе настанат 
побрзо отколку во потенкиот слој на покривката. 

Xypex обезбедува ефикасно решение. Сите тестови кои се извршени во 
согласност со EN206, докажуваат дека максималната длабочина на 
навлегување е 20 mm по 90 дена; длабочината потоа се намалува со 
текот на време. Xypex овозможува покривката на оваа длабочина да 
остане со стандардната дебелина, притоа сведувајќи го ризикот од 
напукнување на минимум. Дури и ако се случи ова, Xypex ќе ги затвори 
сите статички пукнатини до широчина од 0.4 mm. 

  

Сулфати  

Нападот на сулфати во принцип е хемиска реакција на сулфатните 
раствори кои вообичаено ги има во подземната вода, со честичките на 
цементот. За сулфатниот раствор да предизвика штета кај бетонот, тој 
треба да мигрира во супстратот. Xypex ефективно ги блокира премините 
на течностите во бетонот и на тој начин спречува сулфатите да влезат во 
супстратот на бетонот. Тестовите покажуваат дека Xypex ја забавува 
миграцијата на сулфатниот раствор до тој степен што е речиси немерлив.  

 Растворени карбонати 

Таму каде што бетонската конструкција е изложена на подземна вода со 
растворени карбонати, настанува специфична хемиска реакција. 
Конструкцијата која е изложена на слаба киселина на подолг рок, ги 
растворува честичките цемент. Xypex ја затвора површината на бетонот и 
штити од напад на киселина, и со тоа во суштина го елиминира овој 
процес. Животниот век на конструкцијата е значително зголемен. 
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Карбонизација  

Структурата со кристализација на Xypex го намалува ширењето гасови 
низ бетонот. Xypex значително ја забавува карбонизацијата на бетонот 
која резултира од реакцијата на јаглерод диоксид во воздухот со 
цементната матрица. Заедно со стандардната облога врз арматурата, 
Xypex значително ја зголемува трајноста на структурата, особено при 
потешки услови. 

 
Хлориди, замрзнување / топење 
 

За нови конструкции, строго се препорачува да се користи Xypex заедно 
со средство за аерација на бетонот. Xypex ги блокира порите таму каде 
што ширењето на водата/мразот може да предизвика штета, но не ги 
пополнува воздушните меури кои се создадени со аерација на бетонот. 
Ова овозможува секоја преостаната вода, вклучувајќи ги и 
кондензираните пареи, да се прошират без притоа да направат штета. 

Ако процесот на замрзнување / топење веќе започнал кај стандардните 
бетонски конструкции, многу е тешко да се поправи постојната штета. 
Меѓутоа, во случај на помала штета, Xypex може да помогне да се 
забават деградирачките процеси со блокирање на премините за водата. 

Во случај на поголемо оштетување, потребно е да се отстрани 
оштетениот бетон, а потоа да се нанесе слој Xypex Concentrate, а потоа 
слој соодветен малтер отпорен на замрзнување. Овој слој треба да биде 
добро прицврстен со стариот бетон. 

Радон 

Во земјите низ светот, радонот се смета како ризик за здравјето. Тој, 
всушност, е втората најчеста причина за рак на бели дробови, веднаш по 
пушењето. Радонот се ослободува во воздухот од земјата, каде што 
вообичаено останува во ниски концентрации. 

Проблемот настанува кога радонот ќе влезе во градбата преку 
бетонскиот темел во подрумот. Концентрацијата може да се зголемува и 
да претставува ризик за здравјето на станарите. Вообичаените места за 
влез на радонот во подрумите се пукнатините во цврстите темели, 
конструктивните споеви, пукнатините во ѕидовите, отворите во висечките 
подови, отворите околу цевките, празнините во ѕидовите, водоводните 
цевки и преку самиот бетон. 

Тестирањата кои се извршени со Xypex покажуваат дека тој ефикасно ги 
затвора отворите кај бетонот и не дозволува радонот да навлезе преку 
плочата во преостанатиот период. 

Xypex во бетонот мора да биде придружен со соодветно, одобрено 
решение за деталите, т.е. споевите, влезовите на сервисните цевки и тн. 
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Чиста / дестилирана / дождовна вода 

 

Чистата вода содржи мала количина на растворени цврсти материи, 
особено калциумови јони. Таа е “гладна” за минерали и според тоа ги 
растворува сите минерали со кои ќе дојде во контакт. Во однос на 
бетонот, чистата вода ги напаѓа калциумовите соединенија, а особено 
калциумовите јони. Степенот и брзината на нападот зависат од 
пропустливоста на бетонот и брзината на текот на чиста вода. На ова, 
исто така, делумно влијае и температурата на водата. 

Xypex ги блокира премините во бетонот и со тоа го прави водоотпорни. 
Процесите на растворување кои се поврзани со изложеноста на чиста / 
дождовна вода се значително забавени.  

Во случај на голема изложеност на чиста вода, со висока циркулација 
и/или висока температура, се препорачува Xypex да се комбинира со 
соодветна заштита за површината.  
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Третирање на конструктивен спој  

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

плафон 

Бетон со Xypex Admix C 1000 NF 
 
Бетон без Xypex Admix C 1000 NF 
 

  КОНСТРУКТИВЕН СПОЈ ЅИД / ПЛАФОН / ЅИД 
- Опција со метален водонепропустлив материјал под плафонот 

Метален 
водонепропустлив 
материјал 

Водонепропустливиот материјал треба 
да биде прикачен на дистанцерите за 

арматурата 

плафон 

Метален 
водонепропустлив 

материјал 

Бетон со Xypex Admix C 1000 NF 
 
Бетон без Xypex Admix C 1000 NF 
 

Водонепропустливиот материјал треба 
да биде прикачен на дистанцерите за 
арматурата 

КОНСТРУКТИВЕН СПОЈ ЅИД / ПЛАФОН / ЅИД 
- Опција со метален водонепропустлив материјал под плафонот и  

премаз Xypex Concentrate 

Xypex 
Concentrate 

премаз 
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Третирање на конструктивен спој  

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

Метален 
водоотпорен 

материјал 

Метален 
водонепропустлив 

материјал 

Метален 
водонепропустлив 
материјал 

Бетон со Xypex Admix C 1000 NF 
 
Бетон без Xypex Admix C 1000 NF 
 

Бетон со Xypex Admix C 1000 NF 
 
Бетон без Xypex Admix C 1000 NF 
 

плафон 

Xypex Concentrate 

премаз 

плафон 

КОНСТРУКТИВЕН СПОЈ ЅИД / ПЛАФОН / ЅИД 

- Опција со бентонит трака под плафонот  

КОНСТРУКТИВЕН СПОЈ ЅИД / ПЛАФОН / ЅИД 
- Опција со бентонит трака под плафонот и премаз Xypex 

Concentrate  

Експанзивна бентонит трака 

Експанзивна бентонит трака  
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Третирање на конструктивен спој  

 

 

 

 

 

 

 

 

КОНСТРУКТИВЕН СПОЈ ПЛОЧА / ЅИД 

 

Метален 
водонепропустлив 
материјал 

Бетон со Xypex Admix C 1000 NF 
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Третирање на конструктивен спој  

 

 

 
 

 

 
 

 
 
 
 

1.   

 

 

 

 

 

  

  

 

КОНСТРУКТИВЕН СПОЈ НА ПЛОЧА 

Водонепропустлив материјал за 

затворање и заптивање 

НАДВОРЕШНОСТ 

Фаза Фаза 

Бетон со Xypex Admix C 1000 NF 

ВНАТРЕШНОСТ 

ВНАТРЕШНОСТ 

Фаза Фаза 

НАДВОРЕШНОСТ 

КОНСТРУКТИВЕН СПОЈ ВО ПЛОЧА 
-  заптивање на привремено отворен 
спој поради  собирање  

Бетон со Xypex Admix C 1000 NF 

Водонепропустлив материјал за затворање и заптивање. 
Страната од привремено отворениот спој поради собирање, на 
која се поставува водонепропустлив материјал, мора да биде 
премачкана со битумен.  
Бентонит траката да се постави кратко пред бетонирањето на 

привремено отворениот спој. 

Експанзивна бентонит трака 
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Вертикален спој – ѕид  
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2. 

 

1.  

ВНАТРЕШНОСТ НАДВОРЕШНОСТ 

Фаза 

Фаза 

ПЛАНИРАНА ПУКНАТИНА / КОНТРОЛНИ СПОЕВИ ВО ЅИДОВИ 

Водонепропустлив материјал за планирана 
пукнатина 
 
Елементот мора да се поврзе со 
водонепропустливите материјали кои се 
поставени на конструктивните споеви на 

плочата / ѕидовите 

Бетон со Xypex Admix C 1000 NF 

Бетон со Xypex Admix C 1000 NF 

ВНАТРЕШНОСТ 
НАДВОРЕШНОСТ 

Фаза 

Фаза 

КОНТРОЛНИ СПОЕВИ ВО ЅИД 

Водонепропустлив материјал за 

затворање и заптивање 
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Затворање на отвори во бетонски ѕид за 
поврзување со оплата  

 
 

 

Бетон со Xypex Admix C 1000 NF 

Бетон со Xypex Admix C 1000 NF 

ОПЦИЈА 1 

ОПЦИЈА 2 

В
Н

А
Т

Р
Е

Ш
Н

О
С

Т
 

Н
А

Д
В

О
Р

Е
Ш

Н
О

С
Т

 

Н
А

Д
В

О
Р

Е
Ш

Н
О

С
Т

 

В
Н

А
Т

Р
Е

Ш
Н

О
С

Т
 

Xypex Patch‟n Plug 

Цевка дистанцер 

Цевка дистанцер 

Заптивка за водонепропустливост 

Заптивка за водонепропустливост 

Заптивка за водонепропустливост 

 Заптивка за водонепропустливост 
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Отвори за лифтови, резервоари  

 
 

 

 
 
 

 

 

Бетон со Xypex Admix C 1000 NF 

Бетон со Xypex Admix C 1000 NF 

ОПЦИЈА 1 

ОПЦИЈА 2 

Бетон поставен во 
еден чекор 

Бетон поставен во 
еден чекор 

Метален 
водонепропустлив 

материјал 

Xypex Patch‟n Plug 
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Дилатациони споеви  
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Бетон со Xypex Admix C 1000 NF 

Бетон со Xypex Admix C 1000 NF 

ДИЛАТАЦИОНЕН СПОЈ ВО ПЛОЧА / ЅИД  

- Опција со внатрешна експанзија 

Еластична гума 

ВНАТРЕШНОСТ 

НАДВОРЕШНОСТ 

ВНАТРЕШНОСТ 

НАДВОРЕШНОСТ 

ДИЛАТАЦИОНЕН СПОЈ ВО ПЛОЧА / ЅИД  

- Опција со внатрешна експанзија 

PVC лента за 
дилатационен спој 

 

PVC лента за дилатационен спој  

Бентонит облога 
Бентонит облогата треба да се 
постави во неколку слоја, да се 
пополни широчината на 

дилатациониот спој 

Бентонит облога 
Бентонит облогата треба да се 
постави во неколку слоја, да се 
пополни широчината на 

дилатациониот спој 

     Бентонит облога 



 

 
 

 

 
 
 
 
 
Јадро Инженеринг   
 
Митрополит Т. Гологанов 28/5-38 
Телефони: + 70 332 283 

    +70 332 282 
    +70 579 143 

e-mail: info@jadroing.com.mk 
www.xypex.mk 
 


