
NOWA TECHNOLOGIA OXYDTRON
uzyskana na drodze kilkuletnich badań prowadzonych nad zaprawami takimi jak
Eurokalmatron doprowadziła do uzyskania wyrobu o lepszych właściwościach

Jak działa  Oxydtron & Nanocement ?

Molekularne  betony  i  zaprawy  antykorozyjne  produkowane  w  technologii  OXYDTRON   są
światowymi  rozwiązaniami  inżynierii  materiałowej,  sięgającymi  struktur  atomowych,
przebudowujące  molekularne  powiązania  tradycyjnych  materiałów  budowlanych,  nadając  im
nowe, szlachetne cechy. 
Są to zupełnie nowe tworzywa, tylko wyglądem przypominające tradycyjne betony, zaprawy. Na
pierwszy rzut oka niczym się od nich nie różnią. Zachowują się jednak inaczej, wymagają innego
sposobu postępowania. 
Obecnie istnieją na rynku liczne domieszki.  Domieszki te zawierają reduktory wody, opóźniacze,
super zmiękczacze oraz typy ograniczające kurczenie. OXYDTRON NIE JEST ŻADNYM Z NICH.

 Jest to związek nieorganiczny, posiadający strukturę chemiczną  cementu

W  odróżnieniu  od  innych  domieszek,  gdy OXYDTRON czy  NANOCEMENT zostaje  dodany  do
mieszanki  betonu,  nie  ma  sposobu  zidentyfikowania  go  jako  innego  składnika  od  tych  które
występują w  cemencie. a potem w dojrzałym betonie

Przyczyną korozji budowli jest:

Reakcja  czynników  zewnętrznych  aktywnych  termodynamicznie  ze  związkami  niestabilnymi
termodynamicznie znajdującymi się  na powierzchni  konstrukcji  oraz  przenikniecie do zbrojenia.
Zbrojenie  ulega  korozji,  przez  co  następuje  stopniowe  „rozsadzanie”  struktury  wewnętrznej
konstrukcji. 
OXYDTRON,  NANOCEMENT reaguje  czynnie  ze  związkami  niestabilnymi  termodynamicznie
znajdującymi  się  na  powierzchni  konstrukcji  betonowych  lub  murowanych,  jak  również
znajdującymi się na granicach ziaren kryształów i kruszyw (wypełniaczy), w tak zwanych strefach
miedzy fazowych, tworząc nowe struktury stabilne termodynamicznie.

 Wypełnia kapilary i makro pory, oraz przestrzenie miedzy krystaliczne na granicach ziaren
kryształów i kruszyw nowymi stabilnymi termodynamicznie strukturami. 

 Zatrzymuje korozję i erozję murów, betonów i zawartego w nich zbrojenia.
 Tworzy środowisko nieprzyjazne dla rozwoju grzyba oraz pleśni.



Dlaczego Oxydtron zmniejsza przenikanie ciepła przez ściany ?

Wszystkie  materiały  stosowane w budownictwie  pochłaniają  i  przewodzą ciepło.  Przewodzeniu
ulega 80% - 95% tego ciepła, które ZAWSZE przechodzi ze strony cieplejszej do zimniejszej. Około
50%  -  93%  ciepła  przenoszona  jest  drogą  promieniowania.  Standardowa izolacja  działa  w  ten
sposób,  że  powoduje  spowolnienie  TEMPA  przewodzenia  ciepła,  lecz  nie  ILOŚCI  ciepła,
pochłanianej przez ściany.
OXYDTRON, NANOCEMENT przede wszystkim znacznie zmniejsza przenikanie ciepła przez ściany
powodując jego akumulacje, bo posiada dużą gęstość, zawiera 97% mikro porów oraz 3% makro
porów i nie jest kapilarny.

 Działa jak ekran cieplny wewnątrz budynku bo punkt rosy znajduje się zawsze na zewnątrz
budowli.

 Tak więc podczas zimnej  pogody szybciej  się nagrzewa, a w lecie wspomaga urządzenia
klimatyzacyjne w szybszym chłodzeniu.

Co to jest Oxydtron & Nanocement?

Jest to materiał nieorganiczny na bazie cementu Portlandzkiego oraz wypełniaczy mineralnych o
działaniu  kapilarnym,  zapewniający  wodoszczelność  betonu,  zapraw  cementowo-piaskowych  i
innych materiałów porowatych (np. stara cegła).

 Odtwarza  właściwości  wytrzymałościowe  betonu,  uszlachetnia  beton  zwiększając  jego
odporność na pęknięcia,

 Poprzez  stratyfikację  hydratyczną  ,  wnika  w głąb  struktury  betonu  zatrzymując  procesy
korozji  i  uodparnia  na  działanie  agresywnych  związków  chemicznych  w  procesie
oddziaływania środowiska na konstrukcję.

 Stosowany jest jako: zaprawa wodoszczelna, uszczelniająca, ochronno-naprawcza lub jako
dodatek do mieszanek betonowych, (zależy do rodzaju komponentu).

 Warstwa OXYDTRON, NANOCEMENT użyta na starym lub nowym betonie dociera w głąb
wilgotnych  struktur  co  czyni  beton  o  100%  odporniejszym  na  działanie  wody,  wody
morskiej, olejów, kwasów i innych chemikaliów, jest idealna do napraw starej skorodowanej
betonowej struktury budynków, mostów, tuneli itd.



DZIAŁANIE OXYDTRON,  NANOCEMENT sprowadza  się  do  prostej  zmiany  kolejności  faz  reakcji
zachodzących w cemencie :

 Przeniknąć do starego betonu,
 Rozpuścić wszystko co daje się rozpuścić w maksymalnym stopniu,
 Zająć (wypełnić) zwolnione przestrzenie wewnątrz betonu,
 Następnie stwardnieć w jednorodny monolit.

Jest  to  technologia  naturalnej  krystalizacji  polegająca  na  powstaniu  innowacyjnych  spoiw
katalizatora tworzącego kryształy, który w wilgotnych, mineralnych materiałach wchodzi w reakcję
z wodą, a następnie rozpuszcza wydzielone składniki (np. wodorotlenek wapnia, sole mineralne,
tlenki mineralne, nieuwodnione oraz częściowo uwodnione cząsteczki cementu). Rezultatem jest
nierozpuszczalny  kryształ,  który  w  swojej  strukturze  materiałowej  jest  bardzo  zbliżony  do
normalnego kamienia cementowego,  jednakże wykazuje  całkowicie  inną budowę krystaliczną.  

Poniższe  3  zdjęcia  zostały  wykonane  przy  pomocy  rastrowego  mikroskopu  elektronowego  i
przedstawiają zmianę struktury muru w wyniku zastosowania technologii Oxydtron .

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
Fotografia  1: fotografia  wykonana  przed  zastosowaniem  technologii  Oxydtron.  Powierzchnia
przekroju muru 5 µm. Widoczne są regularne / sześcienne składniki, jak również produkty uboczne
wapna oraz uwodnienia cementu.

 
 

 



 
 

 
 
 

 
 
Fotografia  2: fotografia  wykonana  po  zastosowaniu  technologii  Oxydtron,  próbka  pokryta
Inicjatorem Heterogenicznym Oxydtron B oraz mineralno-naprawczą zaprawą Oxydtron R4 (po 28
dniach od nałożenia powłoki). Powierzchnia muru 3 µm.

 
 
 
 

 
  

Fotografia  3: fotografia  wykonana  po  zastosowaniu  technologii  Oxydtron  (po  28  dniach  od
nałożenia powłoki). Powierzchnia muru 1 µm.



Struktura  muru  została  uszczelniona  przy  pomocy  kryształów  w  kształcie  kolców.  Proces  ten
stanowi podstawę wysokiej wytrzymałości materiałów bazujących na technologii  Oxydtron. Przy
pomocy katalizatora Oxydtronu tworzeniu kryształu zostaje przekazany jedynie sygnał startowy, a
zasadniczy proces uszczelniania następuje dopiero w wilgotnym środowisku. 
 
Poprzez niezależny wzrost kryształów (zilustrowany na powyższych fotografiach)  w nasyconych
wilgocią  porach,  powstaje  struktura  krystaliczna,  która  z  czasem  uzyskuje  bardzo  wysoką
szczelność strukturalną, w wyniku czego woda nie jest już w stanie przez nią przedostawać się.
 
Kryształy wypełniające pory tworzą tzw. pory włoskowate, które uniemożliwiają dalszy przepływ
cząsteczek wody w strukturze muru, jak również dalszy transport substancji odpowiedzialnych za
tworzenie się kryształów. W przypadku działań zewnętrznych, jak np. powstanie rys spowodowane
osiadaniem  lub  podwyższonym  ciśnieniem  wody,  które  spowodują  dalszy  dopływ  wody  do
struktury muru, następuje dalszy proces krystalizacji, który prowadzi do ponownego tworzenia się
kryształu.
 
Uszczelnienie wykonane w technologii Oxydtron jest czynne i trwałe przez lata i w związku z tym
jest w stanie samodzielnie reagować na zmiany w elemencie budowlanym oraz działające na
niego czynniki zewnętrzne. 

W rezultacie zachodzących reakcji chemicznych powstają trudno rozpuszczalne, nowe elementy,
które  wypełniają  kapilary,  pory  i  mikroszczeliny  wiążąc  przy  tym  wolne  wapnie  zawarte  w
betonach w nierozpuszczalne ciała stałe (żele).
Zwykły beton zawiera około 70% makro- i 30% mikro porów, a beton z dodatkiem  OXYDTRON,
NANOCEMENT zwiera 97% mikro porów i 3% makro porów, co powoduje że jest bardziej odporny
na działanie wody i innych agresywnych cieczy.
Sztucznie pomniejszona średnica porów tworzy molekularne sito, które jest nieprzepuszczalne dla
dużych  cząsteczek  takich  jak  woda  pod ciśnieniem,  deszczówka,  kwasy  organiczne,  alkaloidy  i
tłuszcze.

Technologia Oxydtron Nowa szkoła myśli inżynierskiej, szkoła wysokiej jakości i niskich kosztów
oraz wydłużenia żywotności budowli

Remonty i budowy stają się bardzo szybkie, trwają krótko, a efekt techniczny jest znacznie lepszy
od możliwego do osiągnięcia tradycyjnymi środkami.

Możemy remontować tak, żeby stare były jak nowe.



Oxydtron jako materiał konstrukcyjny ?

Bierze się to z dużej elastyczności molekularnej struktury, którą można modyfikować zależnie od
zapotrzebowania technicznego. Można ją łączyć z innymi materiałami, szczególnie tymi, które z
natury są porowate. Nawet z drewnem.
NANOCEMENT,  OXYDTRON może  więc  być  mrozoodpornym betonem konstrukcyjnym o bardzo
wielkiej  wytrzymałości.  Jest  wodoodporny,  chemoodporny,  ale  także,  ze  względu  na  swoją
molekularną istotę, nie rozszerza się i nie kurczy przy zmianie temperatury, więc i nie pęka pod
wpływem starzenia. 

Praktyczne  i  ekonomiczne  zalety  MOLEKULARNYCH  BETONÓW,  zapraw  proponują  technologie
radykalnie obniżające czas realizacji i koszty inwestycji.
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