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BETOCRETE®, czyli „Biała wanna“  
– Gwarancja trwałego uszczelnienia od SCHOMBURG – Polska

Technologia „białej wanny” to od lat powód burzliwych dyskusji. Wszyscy, którzy mieli styczność z powyższym 
tematem wiedzą, że skuteczność rozwiązania zależy od wielu czynników. Prawidłowy projekt i założenia to nieste-
ty tylko część finalnego sukcesu. Wraz z rozwojem budownictwa i technologii betonu możliwe jest projektowanie 
konstrukcji zastępujących rozwiązania ciężkich izolacji przeciwwodnych i przeciwwilgociowych, powodując, iż 
stają się one wodoszczelne.

Nieprawidłowo wykonana konstrukcja z betonu, 
może doprowadzić do trwałego uszkodzenia bu-
dynku. Aby do tego nie dopuścić firma SCHOM-
BURG opracowała niezawodny system rozwiązań 
BETOCRETE.

BETOCRETE wywołuje przyspieszone samo-
naprawianie betonu. Substancja czynna zawar-
ta w domieszce jest rozprowadzana jednorodnie 
w całym betonie i dociera nawet do najmniejszych 
porów kapilarnych. W obecności wody domieszka 
powoduje tworzenie się nanokryształów, które 
stopniowo zmniejszają i ostatecznie zapobiegają 
przenikaniu wody.

Każdy kontakt podłoża betonowego z wodą spra-
wia, że ze składników aktywnych tworzą się nowe 
kryształy – nawet po wielu latach. W zakrojonych 
na szeroką skalę testach udowodniono, że produkty 

serii BETOCRETE-C są w stanie wykazywać działanie 
autoreaktyw ne i samonaprawcze – w przypadku rys 
powierzchniowych do 0,5 mm, a w przypadku rys 
skrośnych do 0,4 mm. Przyczynia się to do znacznego 
przyspieszenia samonaprawiania betonu i zmniej-
szenia kosztów utrzymania obiektu budowlanego.

Uszczelnianie za pomocą produktów BETOCRETE-C 
może wydłużyć żywotność obiektów budowlanych 
nawet o 75%. Czas pozostały do momentu depasy-
wacji stali zbrojeniowej można wydłużyć nawet o 30 
lat. Prowadzi to do zwiększenia zwrotu z inwestycji.

BETOCRETE sprawia, że wodoszczelny beton jest 
jeszcze bardziej niedostęp ny dla wody.

Powyższa technologia z wykorzystaniem sy-
stemu BETOCRETE®-C pozwala na dobranie roz-
wiązań bezpiecznych i optymalnych pod względem 
ekonomicznym.

Spółka Schomburg-Polska została wyróżniona na grodą TopBuilder 2021 w kategorii  
– nowość i in nowacja za System BETOCRETE® Seria-C – Tech nologia „białej wanny”.
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