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Materiale hidroizolatoare

Mase hidroizolatoare omogene cu 
aplicare peliculară
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Terminologie şi elemente definitorii *

Etanşeitate – termen generic ce defineşte impermeabilitatea construcţiilor 
(părţi sau elemente constructive) împotriva apei şi / sau a umidităţii.

Hidroizolaţie – structură etanşă, continuă şi omogenă de protecţie a 
elementelor sau părţilor de construcţie împotriva infiltraţiilor şi / sau 
e x f i l t r a ţ i i l o r  a p e i  ş i  / sau a umidităţ i i  na tu ra l e  a  med iu l u i .

Membrane – termen generic ce defineşte totalitatea materialelor 
h i d r o i z o l a n t e  s u b  f o r m ă  d e  f o i  a m b a l a t e  î n  s u l u r i .

Mase omogene cu aplicare peliculară – termen generic ce defineşte 
totalitatea materialelor hidroizolante sub formă semifluidă cu diverse 
vâscozităţi.

(*) Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei – Ordinul Nr. 607/21.04.2003 privind aprobarea 
reglemantării tehnice “Normativ privind proiectarea, execuţia şi exploatarea hidroizolaţiilor la clădiri”, 
Indicativ NP 040 - 02
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De ce masele omogene cu aplicare 
peliculară

Asigură aplicarea hidroizolaţiei în câmp continuu, ceea ce duce la:       
- excluderea racordurilor dintre planuri diferite;               
- excluderea consumului suplimentar de material utilizat la etanşarea   
suplimentară a racordurilor dintre planuri;                                                      
- excluderea eventualelor elemente de fixare;    

Asigură  etanşarea perfectă  a elementelor de străpungere;

Sunt eficiente atât în situaţii cu presiune hidrostatică pozitivă cât şi la 
p r e s i u n i  h i d r o s t a t i c e  n e g a t i v e ;
Masele omogene peliculare flexibile au capacitatea de a prelua 
eventuale fisuri formate în suport survenite retroactiv aplicării 
h i d r o i z o l a ţ i e i  ş i  c a u z a t e  d e  t e r ţ i  f a c t o r i ;
Asigură umplerea porozităţii suportului şi un coeficient de contact de 
100% cu acesta;
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Tipuri de mase hidroizolatoare 
omogene cu aplicare peliculară

Mase hidroizolatoare omogene mono- sau bicomponente, pe bază de 
ciment :                                                        
- rigide                                                         
- semiflexibile 
- flexibile 
Hidroizolţiile pe bază de ciment sunt masele omogene cel mai des utilizate. 
Sunt materiale ale căror reţete au fost dezvoltate şi îmbunătăţite în timp. În 
principiu, sunt mortare minerale fabricate industrial, predozate, care prin 
simpla malaxare cu apă sau cu emulsii de polimeri în dispersie, formează 
masa hidroizolatoare omogenă cu aplicare peliculară. Aplicarea poate să 
fie manuală sau mecanizată, funcţie de felul materialului şi de proiect. 

Mase hidroizolatoare omogene monocomponente, pe bază de bitum 
polimerizat sau emulsie bitum – cauciuc
Mase hidroizolatoare omogene bicomponente, pe bază poliuretanică;
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Mase hidroizolatoare pe bază de ciment, 
monocomponente, rigide

MASTERSEAL 501 – mortar mineral monocomponent; masă 
hidroizolatoare cristalizatoare, care prin penetrarea ingredientelor active în 
suport, implicit în porozitatea suportului, formează un strat protector de
profunzime, care blochează pătrunderea apei sau a umidităţii la nivel de 
capilaritate. Premergător aplicării, suportul trebuie să fie foarte bine 
hidratat. În cazul în care zona tratată cu MASTERSEAL 501 nu intră în 
contact imediat cu apa, timp de 5 – 7 zile suprafaţa va trebui regulat 
hidratată. Dacă intră imediat în contact cu apa, suprafaţa va fi tratată şi cu 
THOROSEAL CPB.

Domeniu de utilizare:                                      
Structuri deja existente: radiere, elevaţii, tunele, pereţi de sprijin, 
rezervoare de apă, turnuri de apă, piscine, canale, etc.                      
Structuri noi: ruperea capilarităţii în plan orizontal, prin presărare ca dry 
shake sau aplicare sub formă de mortar în stare umedă, hidroizolare în 
plan vertical, etc.

Auditurile aferente obţinerii marcajului CE au fost finalizate.
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Mase hidroizolatoare pe bază de ciment, 
monocomponente, rigide

PCI KANADICHT – mortar mineral monocomponent; prin simpla malaxare 
cu apă se obţine o masă hidroizolatoare cu rezistenţă deosebită la
acţiunea sulfaţilor, sulfiţilor, oxizilor de fier precum şi cu o rezistenţă ridicată 
contra forţelor de frecare.                                                               

Domeniu de utilizare:                                      
Protecţia structurilor din beton din cadrul staţiilor de epurare ape uzate 
(orăşeneşti sau industriale) care vin în contact direct cu apele uzate 
contaminate, protecţia tubulaturii din beton care formează reţelele de 
canalizare, canale colectoare din beton, fose septice, etc. 

Produs agrementat tehnic în România.                                             
Agrement Tehnic Nr.007-03/262-2009
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PCI KANADICHT
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Mase hidroizolatoare pe bază de ciment, 
monocomponente, rigide

PCI DICHTSCHLÄMME– mortar mineral monocomponent; prin simpla 
malaxare cu apă se obţine o masă hidroizolatoare cu aplicare la interioare 
şi exterioare, în cadrul construcţiilor civile, industriale (în anumite cazuri), 
hidroedilitare, etc.                                            

Domeniu de utilizare:                                      
Hidroizolarea suprafeţelor care vin în contact direct cu apa din cadrul 
bazinelor de retenţie / tratare apa potabilă, strat hidroizolator sub placajul 
ceramic din încăperile cu umiditate medie şi ridicată, inclusiv al piscinelor 
sau al bazinelor de înot (în anumite condiţii), strat hidroizolator al fundaţiilor 
construcţiilor civile sau industriale (protejat suplimentar su o folie de 
geotextil), strat de rupere a capilarităţii în plan orizontal, etc.

Produs agrementat tehnic în România.                                             
Agrement Tehnic Nr.007-03/262-2009
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PCI DICHTSCHLÄMME
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Mase hidroizolatoare pe bază de ciment, 
monocomponente, flexibile

PCI SECCORAL 1K – mortar mineral monocomponent; prin simpla 
malaxare cu apă se obţine o masă hidroizolatoare flexibilă cu aplicare la 
interioare şi exterioare, cu predilecţie în cadrul construcţiilor civile.                  

Domeniu de utilizare:                                      
Cu aplicare la interioare şi exterioare, pe planuri verticale şi orizontale, în 
cadrul construcţiilor civile rezidenţiale şi publice, recomandat zonelor
supuse condiţiilor de trafic intens, conform claselor A1, A2 şi B; 
hidroizolaţie sub placajul ceramic al balcoanelor, teraselor şi al încăperilor 
cu umiditate medie şi ridicată, inclusiv al piscinelor şi bazinelor de înot, în 
conformitate cu clasele de rezistenţă la umiditate A01, A02 şi B0 stipulate 
în broşura “Hidroizolaţii de legătură”, ediţia ianuarie 2005.



Adrian TOTH 11

Mase hidroizolatoare pe bază de ciment, 
bicomponente, flexibile

MASTERSEAL 588– produs hidroizolator bicomponent ; prin simpla malaxare a 
părţii solide (pulverulentă) cu partea fluidă (emulsie polimerică în dispersie) se 
obţine o masă hidroizolatoare flexibilă cu aplicare la interioare şi exterioare, în 
cadrul construcţiilor civile, industriale, hidroedili – tare, etc. Produs cu rezistenţă 
deosebită la acţiunea factorilor chimici agresivi.                              

Domeniu de utilizare:                                      
Hidroizolarea suprafeţelor care vin în contact direct cu apa din cadrul bazinelor de 
retenţie / tratare apa potabilă; hidroizolarea structurilor din beton din cadrul staţiilor 
de tratare ape uzate (orăşeneşti sau industriale) care vin în contact direct cu ape 
uzate contaminate; strat hidroizolator sub placajul ceramic din încăperile cu 
umiditate medie şi ridicată, inclusiv la piscine sau bazine de înot normale sau din
staţiunile cu ape termale (rezistenţa produsului în contact direct cu ape de până la 
+70⁰C); strat hidroizolator al fundaţiilor construcţiilor civile sau industriale, strat de 
rupere a capilarităţii în plan orizontal (rezistă fără alt strat protector la trafic pietonal 
redus până la mediu), etc.

Produsul deţine marcaj CE.
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MASTERSEAL 588
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Mase hidroizolatoare monocomponente 
flexibile pe bază de răşini sintetice

PCI LASTOGUM – masă hidroizolatoare flexibilă, fluidă, gata preparată cu 
aplicare la interioare, cu predilecţie în cadrul construcţiilor civile. Produs de 
calitate superioară, care datorită gradului ridicat de flexibilitate are posibili -
tate de aplicare pe diferite tipuri de suporturi (pereţi din placi de gips 
carton, plăci din fibră lemnoasă, tencuieli pe bază de ciment, betoane, etc).    

Domeniu de utilizare:                                      
Hidroizolaţie cu aplicare în plan orizontal şi vertical, special dezvoltată 
pentru sistemele de placări ceramice din încăperi cu umiditate medie şi 
ridicată (băi, cabine de duş, săli de duş, bucătării, etc) din cadrul 
construcţiilor civile rezidenţiale, nerezidenţiale şi publice (hoteluri, spitale, 
cămine de vârstnici, etc).
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Mase hidroizolatoare monocomponente 
pe bază de bitum - cauciuc

PCI BARRAPREN – masă hidroizolatoare semifluidă, gata preparată; fără 
solvenţi; capacitate de umplere a fisurilor; rezistenţă la acţiunea acizilor 
humici conţinuţi în soluri agresive; posibilitate de aplicare pe suprafeţe din 
beton relativ proaspete.                                        

Domeniu de utilizare:                                      
Cu aplicare atât în cadrul de infrastructură rutieră, pentru protecţia 
structurilor din beton care vin în subteran; cu aplicare în cadrul proiectelor 
civile şi industriale pentru protecţia radierelor şi a fundaţiilor (în stratul final 
de material poate fi încorporat material geotextil ca protecţie suplimentară 
contra eventualelor deprecieri mecanice care pot fi cauzate la umplerea şi 
tasarea solului din jurul fundaţiei); pentru lipirea plăcilor izolatoare termic în 
zona de soclu, etc.

Produs agrementat tehnic în România.                                             
Agrement Tehnic Nr.007-03/262-2009
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PCI BARRAPREN
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Criterii în baza cărora se recomandă 
stabilirea tipului de material hidroizolant

La proiectarea hidroizolaţiilor construcţiilor se va ţine cont de 
următoarele aspecte specifice ansamblului construit:  
a) Definirea condiţiilor geoclimatice de amplasare a construcţiei;  

b) Categoria de importanţă a construcţiei;   

c) Definirea dpdv volumetric şi structural al construcţiei, părţilor sau 
elementelor de construcţie care necesită hidroizolare;                                     

d) Definirea funcţionalităţii construcţiei, părţilor sau elementelor de 
construcţie care necesită hidroizolare;                                                           

     e) Stabilirea precisă a naturii, geometriei şi conformaţiei elementului suport 
al structurii hidroizolante;                                    

     f) Definirea modului de comportare dpdv al deplasărilor, vibraţiilor, 
mişcărilor elastice şi al nivelului de microfisurare / fisurare al elementului 
suport;
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Alte criterii în baza cărora se recomandă 
stabilirea tipului de material hidroizolant

Cunoaşterea Sistemului IPT – sistemul de apreciere calitativă globală pe 
criterii şi niveluri de performanţă a structurilor hidroizolante, ce cuprinde:        
I = impermeabilitatea la apă;                                                               
P = rezistenţa la perforare (Ps = perforare statică şi Pd = perforare 
dinamică);                                                              
T = comportamentul la temeraturi ridicate.

Cunoaşterea criteriilor şi nivelurilor de performanţă a materialelor 
hidroizolante care cuprind următorii parametri definitorii, principali:                  
R = forţa de rupere la tracţiune;                                                           
A = alungirea la rupere la tracţiune;                                                                   
F = flexibilitatea la temperaturi scăzute. 

Documentaţia de execuţie privind hidroizolarea construcţiilor împotriva 
apei şi a umidităţii mediului se va întocmi conform prevederilor 
reglementărilor tehnice specifice în construcţii, în vigoare şi în concordanţă 
cu prevederile producătorilor de materiale hidroizolatoare.                               
Documentaţia de execuţie a lucrărilor de hidroizolare se va elabora de 
firme sau persoane autorizate. 
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Domenii de aplicare


