
 1

         
 
 
 

SOLUŢII PENTRU REABILITAREA ŞI HIDROIZOLAREA  
STRUCTURILOR DIN BETON  
ÎN CADRUL PROIECTELOR DE MANAGEMENT AL APELOR 
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CONSTRUCŢII DIN CADRUL STAŢIILOR DE EPURARE APE UZATE 
 

 
 
 
 
 

 
 
1. EMACO NANOCRETE (mortare pentru reparaţii / reprofilare structuri din beton) 
2. MASTERFLEX 462 TF (etanşant poliuretanic bicomponent, special dezvoltat pentru rosturi dinamice supuse mediilor agresive) 
3. MASTERSEAL 501, MASTERSEAL 588 sau PCI KANADICHT (mase hidroizolatoare omogene) 
4. CONCRESIVE (răşini pentru lipirea structurilor) 
5. PCI KANADICHT sau MASTERSEAL 501 (mase hidroizolatoare omogene; în cazul structurilor supraterane) 

PCI BARRAPREN (masă hidroizolatoare omogenă; în cazul structurilor îngropate) 
6. EMACO NANOCRETE (mortare pentru reparaţii / reprofilarea structurilor din beton) 
7. EMACO NANOCRETE (mortare pentru reparaţii / reprofilarea structurilor din beton) 
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PRODUSE ŞI SISTEME DE PRODUSE RECOMANDATE 
 

LUCRĂRI EFECTUATE DENUMIRE PRODUS DESCRIERE PRODUS 
 

Hidroizolaţie structuri din beton 
în subteran 

 
PCI BARRAPREN 

Hidroizolaţie pe bază de bitum – cauciuc; produs 
gata preparat, flexibil, rezistent la ape subterane 
agresive; poate fi aplicat pe suporturi umede 

Consolidare structuri beton MBRACE Fabric 
MBRACE Laminate 

Sisteme de consolidare cu materiale compozite 
(plasă de armare sau lamele din fibre de carbon) 

 
Etanşare fisuri 

 
CONCRESIVE 1380 

Produs bicomponent pe bază epoxidică, cu 
vâscozitate redusă, pt injectare în fisurile adânci 
ale structurii din beton cu rol monolitizant 

  
CONCRESIVE 1460 

Produs bicomponent pe bază epoxidică, cu 
vâscozitate ridicată, pt etanşarea fisurilor de 
suprafaţă sau pt lipirea armăturilor metalice, fixare 
buloane, etc 

  
MASTERSEAL 590 

Mortar mineral monocomponent; asigură stoparea 
infiltraţiilor de apă chiar şi sub formă de jet 
puternic în ca. 3 min. de la aplicarea sa în fisură 

 
Etanşare rosturi dinamice 

 
MASTERFLEX 462 TF 

Etanşant poliuretanic bicomponent, special 
dezvoltat pt sigilarea rosturilor de mişcare cu 
lăţime de până la 2cm imersate continuu în ape 
reziduale puternic contaminate chimic 

Reabilitare structuri beton EMACO NANOCRETE AP Grund activ pt pasivare armături corodate; punte 
de aderenţă 

  
EMACO NANOCRETE 
R2, R3, R4 

Mortare tixotropice cu reţetă modifcată prin 
nanotehnologie; pt lucrări de reprofilare / 
cosmetizare a suprafeţelor din beton în plan 
vertical 

  
EMACO FAST  
Fluid, Tixo, Fibre 

Mortare tixotropice cu reţetă modificată prin 
nanotehnologie; mortare cu întărire rapidă şi 
posibilitate de aplicare la temperaturi de sub 0⁰C; 
pt lucrări de reabilitare a suprafeţelor din beton în 
plan orizontal; 

 
Hidroizolaţii  

 
PCI KANADICHT 

Mortar hidroizolator; produs monocomponent, cu 
rezistenţă deosebită, atât chimică cât şi la 
abraziune; nu necesită alt material de acoperire; 
rămâne ca atare în contactul direct cu apele uzate 
contaminate 

  
MASTERSEAL 588 

Produs hidroizolator bicomponent; după 
maturizare formează o membrană flexibilă care-şi 
păstrează proprietăţile imersată fiind în ape 
puternic contaminate chimic; nu necesită alt 
material de acoperire; rămâne ca atare în contact 
direct cu apele uzate contaminate 

  
MASTERSEAL 136 

Material de acoperire elastomeric, bicomponent, 
pe bază epoxi – poliuretanică; produsul este 
special dezvoltat ca material hidroizolator al 
bazinelor de aerare şi al rezervoarelor anaerobe 
pt descompunerea namolurilor din cadrul staţiilor 
de tratare ape uzate 
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CONSTRUCŢII DIN CADRUL STAŢIILOR DE TRATARE APA POTABILA sau  
BAZINE PENTRU DEPOZITARE APA POTABILĂ 
 
 

  
 
 

1. CONIPUR (membrană hidroizolatoare aplicabilă prin pulverizare) sau MASTERSEAL 588 (masă hidroizolatoare flexibilă) 
2. MASTERSEAL 590 (mortar cu priză rapidă pentru etanşare fisuri sau fixare repere în suporturi umede) 
3. EMACO NANOCRETE (mortare pentru reparaţii / reprofilări structuri din beton) 
4. MASTERSEAL 588, PCI DICHTSCHLAMME, MASTERSEAL 190 sau EPOVEN SS (mase hidroizolatoare omogene certificate 

pentru contactul direct cu apa potabilă) 
5. MASTERFLEXFLEX 3000 (sistem de etanşare pentru rosturi atipice, aprobat pentru contactul direct cu apa potabilă) sau 

PCI SILCOFERM KTW (etanşant siliconic monocomponent, certifcat pentru contactul direct cu apa potabila); 
6. MASTERFLEX 474 (etanşant poliuretanic monocomponent pentru rosturi dinamice, de control, etc) 
7. EMACO NANOCRETE (mortare pentru reparaţii / reprofilări structuri din beton) 
8. MASTERFLEX 900 (sistem reinjectabil pentru stoparea exfiltraţiilor / infiltraţiilor) 
9. MASTERSEAL 345 (membrană hidroizolatoare aplicabilă prin pulverizare; pentru construcţii „sandwich”) sau  
        PCI BARRAPREN (masă hidroizolatoare special dezvoltată pentru protecţia structurilor în subteran) 
10. GLENIUM şi RHEOFIT (aditivi pentru betoane performante şi durabile) 
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PRODUSE ŞI SISTEME DE PRODUSE RECOMANDATE 
 

LUCRĂRI EFECTUATE DENUMIRE PRODUS DESCRIERE PRODUS 
 

Hidroizolaţie structuri din beton 
în subteran 

 
PCI BARRAPREN 

Hidroizolaţie pe bază de bitum – cauciuc; produs 
gata preparat, flexibil, rezistent la ape subterane 
agresive; poate fi aplicat pe suporturi umede  

Consolidare structuri beton MBRACE Fabric 
MBRACE Laminate 

Sisteme de consolidare cu materiale compozite 
(plasă de armare sau lamele din fibre de carbon) 

 
Etanşare fisuri 

 
CONCRESIVE 1380 

Produs bicomponent pe bază epoxidică, cu 
vâscozitate redusă, pt injectare în fisurile adânci 
ale structurii din beton cu rol monolitizant 

  
CONCRESIVE 1460 

Produs bicomponent pe bază epoxidică, cu 
vâscozitate ridicată, pt etanşarea fisurilor de 
suprafaţă sau pt lipirea armăturilor metalice, fixare 
buloane, etc 

  
MASTERSEAL 590 

Mortar mineral monocomponent; asigură stoparea 
infiltraţiilor de apă chiar şi sub formă de jet 
puternic în ca. 3 min. de la aplicarea sa în fisură 

 
 

MASTERFLEX 900 Sistem de reinjectare cu scopul stopării infiltraţiilor 
sau exfiltraţiilor. 

 
Etanşare rosturi dinamice 

 
MASTERFLEX 3000 

Sistem de etanşare bicomponent special 
dezvoltat pt sigilarea rosturilor de mişcare atipice 
imersate continuu în apa potabila. 

 
 

 
PCI SILCOFERM KTW 

Etanşant pe baza siliconică, monocomponent, 
special dezvoltat pt sigilarea rosturilor de mişcare 
sau de control, atât în plan orizontal cât şi vertical, 
imersate continuu; certificat pentru apa potabilă. 

Reabilitare structuri beton EMACO NANOCRETE AP Grund activ pt pasivare armături corodate; punte 
de aderenţă 

  
EMACO NANOCRETE 
R2, R3, R4 

Mortare tixotropice cu reţetă modifcată prin 
nanotehnologie; pt lucrări de reprofilare / 
cosmetizare a suprafeţelor din beton în plan 
vertical 

  
EMACO FAST  
Fluid, Tixo, Fibre 

Mortare tixotropice cu reţetă modificată prin 
nanotehnologie; mortare cu întărire rapidă şi 
posibilitate de aplicare la temperaturi de sub 0⁰C; 
pt lucrări de reabilitare a suprafeţelor din beton în 
plan orizontal; 

 
Hidroizolaţii 

 
MASTERSEAL 588 

Produs hidroizolator bicomponent; după 
maturizare formează o membrană flexibilă care-şi 
păstrează proprietăţile imersată fiind; produs 
certificat pentru utilizarea în cadrul construcţiilor 
de tratare / depozitare / transport apa potabila; 

 
 
 

 
PCI DICHTSCHLÄMME 

Masă hidroizolatoare minerală monocomponentă 
care asigură un strat hidroizolator rigid. Material 
cu un amplu domeniu de aplicabilitate; produs 
agrementat tehnic pentru utilizarea în cadrul 
construcţiilor de tratare / depozitare / transport 
apa potabila;  

 
 

 
MASTERSEAL 190 

Material de acoperire elastomeric, bicomponent, 
pe bază epoxi – poliamidică; produsul este 
special dezvoltat ca material hidroizolator al 
bazinelor pentru tratare / depozitare apa potabilă; 
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VERIFICAREA PROPRIETĂŢILOR ŞI CALITĂŢII SUPORTULUI 
 

   
 
 
 
 
 
 
PREGĂTIREA CORESPUNZĂTOARE A SUPORTULUI 
 

   
Deschiderea şi tratarea fisurilor                                                             Îndepărtarea stratului de material contaminat sau îmbătrânit  
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REABILITAREA SUPORTULUI 

 
Refacerea stratului suport utilizându-se mortarele din gama          Reprofilarea structurilor din beton utilizându-se mortarele din gama 
EMACO şi EMACO NANOCRETE                                                  EMACO şi EMACO NANOCRETE 

 
PROTECŢIA SUPORTULUI 

   
Aplicare masă hidroizolatoare flexibilă MASTERSEAL 588               Aplicare masă hidroizolatoare PCI KANADICHT 

   
 Aplicare MASTERESEAL 190 



 8

 

 


