
Integral waterproofing for concrete

BETOCRETE®-C series

Powerful and 
invincible.

Новите течни и
прахообразни добавки за
бетон. Кристализираща
хидроизолация извършена 
по нова иновативна
технология 2 в 1.

Problems Solved.
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Изключителната ефективност се постига 
от новаторската технология “2 в 1
Кристалообразуващите съставки
произвеждат милиони нанокристали,
които блокират потока на водата и
напълно запълват капилярните пори в
бетона. В същото време хидроизолацията

 осигурява допълнителна защита и
удължава живота на бетона.
Другото решаващо предимство на
технологията с двоен ефект:  е че в
повечето случаи допълнителните мерки  
и разходи за хидроизолация са излишни.

Integral waterproofing for concrete

Предпазва бетона и удвоява неговата 

водоустойчивост. Безопасна и ефективна защита

срещу вода и корозия.

Хидроизолацията, особено в по-мащабни конструкции, е от голямо значение за
дълголетието и надеждността на бетона. Новите подобрени продукти BETOCRETE®-C
са мощен противник на проникването на вода.

The 2-in-1 technology

Първи елемент е кристализищата технология
Тя намалява проникването на вода чрез
образуването на нанокристали.  

Втори елемент е работата като химическа добавка за бетон
Тя осигурява:
Допълнително минимизиране на проникването и абсорбцията на 
водата.
Предпазва бетона от корозия
Покрива армировката и я защитава.
Работи като пластификатор 
Намалява дълбочината на проникване на водата чрез намаляване на 
структурата на капилярните пори.

Corrosion protection 
by coating the steel

Plasticizer Reduction 
in the  capillary pore 
structure!

Waterproofing agent
reduces water penetration!



www.schomburg.com 3

The advantages of the BETOCRETE®-C products

Намаляване на проникването на вода
Използването на продуктите
BETOCRETE®-C намалява проникването
на вода с до 80%. Независимите
институти за изпитване на известни
производители на бетон показват, че за
водонепроницаеми бетонови формули
със средно проникване от 25 мм се вижда
намаление до 5 мм. Пропускливостта на
водните пари също се понижава с около
10 пъти.

При всеки нов контакт с вода активните
съставки образуват нови кристали и
продължават след много години, своята 
работа. Обширните тестове показват,
че продуктите от серията BETOCRETE®-
C са способни да постигнат
автореактивна функция за запълване на
пукнатини до 0,5 мм и непрекъснати
пукнатини до 0,4 мм. Това намалява
разходите за ремонт на сградата.

Удължаване на дълголетието на 
бетона.
Хидроизолацията с продуктите BE-
TOCRETE®-C може да удължи живота
на сградите с до 75%. Времето на 
стареене на стоманобетона може да
се забави с до 30 години. Повишена
възвръщаемост на инвестициите!

Coefficient of chloride 
migration  [ -10-12 m2 ]
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Като водещ доставчик, в допълнение към тези конвенционално
пуснати на пазара прахообразни продукти, SCHOMBURG предлага и
течни кристални продукти, сертифицирани по EN 934-2. Това
опростява дозирането и дава максимална сигурност при смесване.

Powder based and liquid products  
You only have these choices 
with SCHOMBURG. 

Integral waterproofing for concrete
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Crystalline 
technology

Liquid 
products (CL)

Кристализираща технология:
- Реакция между влагата на място, излишъка от калциев хидроксид в
цимента и BETOCRETE®-C.
- Кристализиране на капилярите и запълване на всички пукнатини до 0,5мм
мм.

BETOCRETE®

CL-210-WP
Waterproofing agent

BETOCRETE®

CL-170-P
Plasticizer 
Reduction of the w/c value

BETOCRETE®

CP-350-CI
Standard concrete

BETOCRETE®

CP-360-WP
Waterproofing agent

BETOCRETE®

CP-355-CI
Low Portland cement formula

BETOCRETE®

CL-180-S
Flow aid
Strong reduction in the w/c value

BETOCRETE®

CP-380-S
Flow aid
Strong reduction in the w/c value

Additive 
technology

Хидрофобираща
функция (WP)
Предотвратява
допълнителното
проникване и
абсорбиране на водата.

Предпазна функция (CI)
Армировката е защитена и
следователно най-
чувствителният компонент на
бетона, стоманата е
обезопасена срещу корозия

Функция на пластификатор (P,
S)
Пластификаторът може да
намали дълбочината на
проникване на водата чрез
намаляване на размера на
капилярните пори.

Powder-based 
products (CP)
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Integral waterproofing for concrete

Do you wish for support in creating the correct formulas, for site advice, for site 
supervision when carrying out preliminary trials or general site support? The 
certified BETOCRETE® Concrete Testing Laboratory is readily available to you. 

Areas of application for the BETOCRETE®-C series: 
Safety for your grand plans. 

Contact
SCHOMBURG GmbH & Co. KG 
Aquafinstrasse 2–8
D-32760 Detmold (Germany)
phone +49-5231-953-00
fax  +49-5231-953-108  
betocrete@schomburg.de
www.schomburg.com
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Collecting and retaining basins

Tanks and containers

Power station cooling towers

Parking garages and car park levels

Sewage ducts and shafts Retaining dams

Foundations Tunnels and concrete pipes

Swimming pools directly in the ground

Areas of application 

The BETOCRETE®-C series is the first choice for all structures, which 
come into contact with water, especially for large constructions. The 
products match to the most variety of applications and are compatible 
with established construction methods for structures within the ground and 
in contact with water. 
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SCHOMBURG GmbH & Co. KG 
Aquafinstrasse 2–8
D-32760 Detmold (Germany)
phone +49-5231-953-00 
fax +49-5231-953-108
email export@schomburg.de
www.schomburg.com

The SCHOMBURG Group develops, produces 

and markets high quality

building product systems for

• Construction waterproofing

• Construction restoration

• Tiles/natural stone installation

• Screed installation 

• Civil engineering

• Surface protection

• Concrete technology 

SCHOMBURG is recognised for its development 

competency and is distinguished both nationally 

and internationally with over 75 years in  

the market. System based construction products 

from its own production plants are held it high 

esteem throughout the world. 

Industry professionals value the level of service 

provided by the SCHOMBURG Group, along with 

our large range of high quality products.

In order to stay at the forefront of a continuously 

advancing market we are always investing in 

research and development of new and current

products. This guarantees high quality products, 

which in turn leads to customer satisfaction.


