
CR 90 Crystaliser
Potrójna ochrona przed wodą

1. Powłoka uszczelniająca

2. Proces krystalizacji – blokowanie przenikania wody

3. Uszczelnianie mikrorys w betonie



CR 90 Crystaliser
Potrójna ochrona przed wodą
CR 90 Crystaliser to więcej niż tradycyjna powłoka uszczelniająca. To zaawansowany 
technologicznie, wysoce skuteczny produkt. Zapewnia on POTRÓJNĄ OCHRONĘ – tworzy w pełni 
wodoszczelną powłokę oraz poprzez proces krystalizacji zamyka dostęp wody w głąb betonu.

1 Powłoka uszczelniająca
 CR 90 Crystaliser tworzy na powierzchni betonu powłokę uszczelniającą, która jest barierą ochronną 
przeciwko wnikaniu wody. Dzięki temu zapewnia pełną wodoszczelność izolowanej powierzchni, 
wzmacniając dodatkowo strukturę betonu.

Proces tworzenia się struktury 
krystalicznej pod powłoką CR 90.

Zablokowanie przenikania wody, także 
od strony negatywnego parcia wody.

Wnikanie struktur krystalicznych w głąb 
betonu, zamykanie światła kapilar.

2 Proces  krys ta l i zac j i  –  b lokowanie  przenikania  wody
Krystalizacja, która odbywa się pod warstwą powłoki CR 90, idealnie wykorzystuje kapilarną strukturę 
betonu. Zawarte w CR 90 Crystaliser składniki mineralne (m.in. sole) wnikają w pory betonu 
wytwarzając w nich nierozpuszczalne struktury krystaliczne. Struktury te stopniowo narastają, 
aż do zamknięcia światła kapilar, co prowadzi do zaniku transportu wody w obydwu kierunkach. 
Kryształy stają się integralną częścią betonu, dzięki czemu wodoszczelność zostaje utrzymana 
nawet w przypadku miejscowego uszkodzenia powłoki. 

3 Uszczelnianie rys
Działanie procesu krystalizacji utrzymuje się na długo po zastosowaniu produktu. Dzięki temu rysy 
o szerokości do 0,4 mm powstałe nawet po zastosowaniu CR 90 Crystaliser ulegają samouszczelnieniu. 
Tym sposobem zyskuje się dodatkowe zabezpieczenie przed uszkodzeniami, do których dochodzi 
na skutek inicjacji rys statycznych.

Po 7 dniachPo 4 dniach rozpoczyna się 
proces narastania kryształów

Wniknięcie wilgociPowstanie rysy

Po 14 dniach Po 21 dniach Po 37 dniach Po 54 dniach rysa ulega 
samouszczelnieniu

Zdjęcia spod mikroskopu wykonane w Laboratorium Badawczym Ceresit, powiększenie x 10.



CR 90 Crystaliser

Powłoka uszczelniająca 
krystalizująca

Zastosowanie
balkony
piwnice
podziemne garaże
szamba
mniejsze zbiorniki wody
małe zbiorniki wody pitnej
baseny (do 20 m2)

•
•
•
•
•
•
•

Charakterystyka
 wodoszczelna – staje się trwałą, integralną częścią 
betonu dzięki procesowi krystalizacji
 odporna na pozytywne i negatywne parcie wody
 do zastosowań naziemnych i podziemnych
 uszczelnia rysy do 0,4 mm
 łatwa w aplikacji, nie wymaga dużych nakładów pracy
 bardzo dobrze przyczepna do podłoża
 współpracuje z taśmą uszczelniającą CL 152 i CL 62

•

•
•
•
•
•
•

CR 90 Crystaliser może być nakładana pędzlem lub pacą w zależności od upodobań 
i wymagań technicznych.

Nakładanie CR 90 Crystaliser pacąNakładanie CR 90 Crystaliser pędzlem

Aprobata ITB
Instytut Techniki Budowlanej
AT-15-7434/2007



CR 65
Zaprawa uszczelniająca
sztywna, do uszczelniania budowli i elementów 
budowlanych

CR 90 Crystaliser
Powłoka uszczelniająca 
krystalizująca
do strukturalnego uszczelniania budowli 
i elementów budowlanych

CR 166
Elastyczna powłoka wodoszczelna, 
dwuskładnikowa
kryjąca rysy, pod płytki na zewnątrz i wewnątrz 
budynków oraz jako powierzchniowa ochrona 
betonu zbrojonego

Dlaczego CR 65?
wodoodporna
paroprzepuszczalna
ekonomiczna w stosowaniu

Zastosowania
 strona wewnętrzna monolitycznych 
zbiorników wody
 strona wewnętrzna zbiorników wody 
pitnej
renowacja budynków
cokoły
fundamenty

•
•
•

•

•

•
•
•

Dlaczego CR 90 Crystaliser?
efekt krystalizacji
uszczelnianie rys
paroprzepuszczalna
na powierzchnie hydrofobiczne

Zastosowania
balkony
 piwnice, garaże podziemne
szamba
 mniejsze zbiorniki technologiczne
mniejsze zbiorniki wody pitnej
baseny (do 20 m2)

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Dlaczego CR 166?
elastyczna
krycie rys
stanowi ochronę antykorozyjną
 zabezpiecza zbrojony beton 
(3 mm zastępują 70 mm C 20/25)

Zastosowania
tarasy
zbiorniki wody
baseny
fundamenty
 kominy i zbrojone struktury 
betonowe
zastosowania w rolnictwie
 pod płytki ceramiczne przy 
ogrzewaniu podłogowym

•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•

Właściwości
wysokość słupa wody do 5 m

tylko na powierzchnie monolityczne

nakładanie pędzlem lub pacą

mrozoodporna

 

Właściwości
wysokość słupa wody do 50 m

krycie rys do ok. 1,0 mm

odporna na negatywne i pozytywne 
parcie wody

do podłoży narażonych na odkształcenia

mrozoodporna

współpracuje z taśmą uszczelniającą

 

Właściwości
wysokość słupa wody do 15 m

zaszczepianie rys do 0,4 mm

odporna na negatywne i pozytywne 
parcie wody

nakładanie pędzlem lub pacą

mrozoodporna

współpracuje z taśmą uszczelniającą

 



CR 65 CR 90 Crystaliser CR 166
Zastosowania

Fundamenty, ściany piwnic – pozytywne 
parcie wody + + +

Fundamenty, ściany piwnic – negatywne 
parcie wody – + +

Cokoły + + +

 Pod płytki ceramiczne przy ogrzewaniu 
podłogowym – – +

Tarasy – – +

Balkony – + +

Baseny – + (do 20m2) +

Zbiorniki wody pitnej + (monolityczne, nieodkształcalne) + +

Zbiorniki technologiczne 
(np. zbiorniki przeciwpożarowe)

+ (tylko małe, monolityczne, 
nieodkształcalne) + +

Schody – + (tylko małe) +

Zastosowania w rolnictwie 
(zbiorniki na gnojowicę) – + +

Szamba – + +

 Kominy i zbrojone struktury betonowe – – +

Pomieszczenia szczególnie narażone 
na wilgoć (rzeźnie, przemysł spożywczy, 
nabiałowy, myjnie samochodowe itd.)

– + +

Właściwości
Zużycie (grubość 3 mm) ok. 5 kg/m2 ok. 5 kg/m2 ok. 5 kg/m2 

Wysokość słupa wody pozytywna strona do 5 m pozytywna strona do 15 m
negatywna strona do 5 m

pozytywna strona do 50 m
negatywna strona do 25 m

Odporność na działanie CO2 – – + (Sd = 500 m)

Współpraca z taśmami uszczelniającymi  
CL 62 i CL 152 – + +

Krycie rys 0 do 0,4 mm ok. 1,0 mm

Przyczepność > 0,7 Mpa > 1,0 Mpa > 1,2 Mpa

Odporność na promieniownie UV tak tak tak

Odporność chemiczna (wartość pH) alkalia, gnojowica pH od 5,5 do 13
alkalia, gnojowica i inne płyny

(niska kwasowość) 
pH od 5,5 do 13,0

alkalia, gnojowica i inne płyny 
pH od 4,5 do 13,5

Mrozoodporność + + +

Pielęgnacja 3 dni min. 24 h nie wymagana

Temperatura krytyczna poniżej 70 °C do 80 °C do 210 °C

Przerwy technologiczne
Pomiędzy 1. a 2. warstwą od 4 h do 12 h od 4 h do 8 h ok. 3 h 

Uzyskanie wodoodporności 7 dni 5 dni 3 dni

Mocowanie płytek ceramicznych 7 dni 3 dni 3 dni

Malowanie 7 dni 7 dni 5 dni

Uzyskanie optymalnych właściwości 28 dni 28 dni 28 dni



Buduj korzystając z profesjonalnych rozwiązań.

Izolacje cementowe – poznaj korzyści!
Cementowe produkty uszczelniające wyróżniają się wieloma zaletami:

 bardzo dobre parametry robocze: wydajne, ekonomiczne 
i wygodne w aplikacji

 mogą stanowić warstwę ostateczną, zapewniają jednocześnie 
dobrą przyczepność kolejnych warstw

 w odróżnieniu od bitumów można stosować je wewnątrz pomieszczeń

mrozoodporne i trwałe

 umożliwiają aplikację na wilgotne powierzchnie, niezależnie 
od warunków atmosferycznych

większa trwałość i odporność na starzenie od powłok bitumicznych

umożliwiają izolowanie np. zbiorników od strony negatywnej

przyjazne dla środowiska – nie zawierają pochodnych ropy naftowej

współpracują z większością materiałów chemii budowlanej

stają się integralną częścią konstrukcji

estetyczna, nie pozostawiająca śladów aplikacja

Chcesz uzyskać poradę: zadzwoń na infolinię! Numer: 0800 120 241.

Henkel Polska Sp z o.o 
ul. Domaniewska 41 
02-672 Warszawa 
www.ceresit.pl

www.CR90crystaliser.com/pl
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