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Általános leírás 

A Radcon Formula #7 biokémiailag modifikált szilikát oldat, mely hosszú távú 

vízzáróságot és tartósságot biztosít beton felületeken. Behatol a betonba, ahol reakcióba lép a 

szabad kalciummal és vízzel és kalcium szilikát zselét alkot a repedésekben, pórusokban és 

hajszálerekben. A zselé felszín alatti akadályt képez, mely meggátolja a víz, illetve 

szennyeződések – mint pl. klorid ionok – behatolását. Lezárja a meglévő, szivárgó 

repedéseket 2 mm szélességig. A kezelés után keletkező 1 mm alatti repedések sem engednek 

át semmilyen szivárgást a betonlemezen keresztül. A szerkezetben az anyag vízzel 

kapcsolatba kerülve ismét reaktívvá válik, így a jövőben megjelenő hajszálrepedéseket 

„begyógyítja”, megakadályozva, hogy egyre nagyobb méretű repedések jöjjenek létre. 

 

Felhasználási területek 

- Tetők, erkélyek 

- Parkolóházak 

- Közúti és vasúti hidak 

- Kikötők, rakpartok 

- Reptéri leszálló-, kifutó-, parkoló pályák, 

- Víztornyok, víztároló szerkezetek 

- Speciális területek 

   - csempézett felületek (kivétel terrakotta vagy üvegezett) 

   - csempézett tusolótálcák 

   - épülethomlokzatok 

   - előre gyártott elemek - panelek 

 

Előnyök 

-  Hosszú távú megoldás – nincs szükség időszakos felújító kezelésekre, illetve jövőbeni 

karbantartásra. 

-  100 %-os használatbavétel az első vizezés után – minimális a megsérülés esélye a 

kivitelezés alatt, illetve után. 

-  Hibakeresés – könnyen megtalálhatók és javíthatók a makacs repedések. Nincs 

szükség a vízzáró réteg eltávolítására. 
 

Műszaki jellemzők 

- Állandó vízszigetelés max 2 mm repedés-szélességig. 

- A később keletkező hajszálrepedéseket is lezárja. 

- Jelentősen csökkenti a klorid-behatolási együtthatót: 89 %-kal 3,5-re (10-12 m²/s). 

- Csökkenti a vízáteresztő képességet: 70 %-kal 5,0-re (10-12 m/s) 10 kg/cm²-en. 

- Növeli a felszín keménységét: 6-ról 8-ra a Moh féle skálán. 

- 84,1 %-os páranedvesség-áteresztést tesz lehetővé. 

- Alkalmas folyadék-tárolói alkalmazásokra (pozitív hidrosztatikus nyomás) 400 m-ig 

tesztelve. 

- Nem mérgező, hitelesítve ivóvizes felhasználáshoz. 

 

Anyagfelhasználás 

- Normál felület: 0,2 liter/m2 átlagosan, a felület szívóképességétől függően 

- Repedezett felület: további 1 liter/3 fm felhordása javasolt 
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Korlátozások 

 A Radcon Formula#7 nem használható szerkezeti hibákból vagy mechanikus 

sérülésekből eredő munkahézagok, mozgó hézagok lezárására. 

 A Radcon Formula#7 nem alkalmas olyan terület vízszigetelésére, ahol szétválás és 

üregképződés valószínűsíthető, pl. szerkezeti hézagok vagy munkahézagoknál. Szintén nem 

alkalmazható ott, ahol nem-kőműves vagy cementkötésű csatlakozással körülvett áttörések 

vannak. 

 Radcon Formula#7 nem alkalmazható negatív hidrosztatikus nyomás esetén, mint 

például alagsori támfalak (pincék) belső oldalán. 

 

Minőségi garancia 

A Gyártó 20 év garanciát biztosít Radcon Formula#7-tel kezelt területekre, amennyiben 

azt a Gyártó vagy képviselője által jóváhagyott szakkivitelező megfelelő körülmények között 

alkalmazza. Az alkalmazás módjáról és feltételeiről Gyártó képviselője ad bővebb 

felvilágosítást. 

 


