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TEKNISK DATABLAD - HYDRA CRYSTAL

BESKRIVNING OCH FUNKTION

Hydra Crystal är en vattentätande produkt baserad på 
cement, sand och en kemisk tillsats som tränger djupt in i 
betongens porer, kapillärer och krympsprickor.
Oavsett om det appliceras på positivt eller negativt
vattentryckssidan kommer vattentäta kristaller att bildas 
som blockerar läckorna. Utan tillgång till vatten kommer 
produkten vara i en dvala. Även efter långa perioder av 
torr betong, reaktionen kommer att upprepas när vatten 
tillsätts. 
Hydra Crystal appliceras på fuktig betong. Den aktiva 
kemin reagerar med vattnet i betongen. Hydra Crystal 
innehåller inga organiska komponenter, är giftfritt och är 
godkänd för användning i dricksvattensystem. Behandlad 
betong är helt vattentät efter 5 dagar, och tätar sprickor 
upp till 0,3 mm. Hydra Crystal är frostsäker efter 
applicering. 
Systemet har testats av svenska Vattenfall AB:s 
ackrediterade laboratorium.

Obehandlad Behandlad med slam

BLANDNING OCH APPLICERING

Hydra Crystal blandas till en lättflytande cementslamma. 
Under appliceringen hålls massan jämnt flytande genom 
att röra om. Blanda inte mer än för 35 minuters 
konsumtion.
Blandningsförhållande:
• Applicering med borste: 7-8 l vatten per 25 kg bruk.
• Applicering med spruta: 8-9 l. vatten per 25 kg murbruk.

Hydra Crystal appliceras på betongen med en borste eller 
genom sprutning (blandningsspruta). Innan applicering 
måste skador och sår åtgärdas. Underlaget ska förfuktas 
innan applicering (mattfuktig). Slamman appliceras i minst 
två lager med en förbrukning på ca. 1,6 kg per m²/skikt. 
Låt det gå minst 3 timmar och max. 24 timmar mellan 
varje applicering vid 20 °C.
Varje lag består av ca. 1 mm tjock och måste hållas fuktig 
så att murbruket reagerar maximalt och inte torkar ut för 
mycket snabbt och spricka.

FÖRVARING

CE-MÄRKNING

Produkten är CE-märkt enligt EN1504-3 Mortar for non-
structural repair, Class R1G

Artikel nr: Berskrivning: Förpackning:
1340001 HyDra Crystal 25 Kg/säck

Förvaras svalt och torrt

FÖRPACKNING
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