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ADEZIV BICOMPONENT REACTIV SPECIFIC PENTRU LIPIREA 
ȘI SIGILAREA GEOMEMBRANELOR G-TEX PE SUPRAFEȚE 
NEABSORBANTE PRECUM METAL, PLASTIC, SUPRAFEȚE 
SINTETICE, DIN LEMN TRATAT SAU SENSIBIL LA APĂ. 
 
 
 
 

Fisă Tehnică – Rev. 01/2019 

DESCRIERE  
 

AQUAFIX ULTRA (A+B) este un adeziv bicomponent reactiv ce nu conține apă, lipsit de solvenți sau substanțe periculoase 

pentru sănătate sau ambient, cu rezistență optimă la îmbătrânire și la condițiile atmosferice.  

AQUAFIX ULTRA (A+B) a fost formulat pentru a garanta continuitatea și durabilitatea în timp a sistemelor hidroizolante 

GEODRY si datorită compatibilității chimice cu geomembranele G-TEX din poliolefină flexibilă, dezvoltă o aderență 

perfectă pe suprafețe neabsorbante precum metal, plastic, sintetice sau din lemn tratat și pe suprafețe tradiționale din 

ciment. Absoarbe miscările cauzate de dilatările termice, de contracțiile sau de vibrațiile suportului, fără riscu l de a 

compromite impermeabilitatea sistemului realizat. 

 

SUPRAFEȚE DE APLICARE 
 

AQUAFIX ULTRA (A+B), utilizat în sistemele de hidroizolare GEODRY, este ideal pentru lipirea și sigilarea 

geomembranelor G-TEX pe suprafețe neabsorbante, precum cele metalice, plastice sau sintetice sau pe suprafețe din 

lemn tratat sau sensibil la apă. Poate fi utilizat și pentru lipirea oricărui tip de finisaj  ca parchet, cauciuc, PVC, mochetă 

sau îmbrăcăminte ceramică. Se recomandă totuși, o verificare preventivă a forței de lipire AQUAFIX ULTRA (A+B) pe 

pardoselile din cauciuc, PVC, sau similare, datorită prezenței pe piață a materialelor particulare supuse la tratamente 

chimice diverse, ceea ce pot face lipirea dificilă. 

Proprietățile fizico-chimice ale AQUAFIX ULTRA (A+B) garantează o lipire perfectă și continuă în cadrul sistemelor de 

hidroizolare, eliminând criticitatea reprezentată de punctele de legătură dintre diferitele elemente ale sistemului 

hidroizolant. 

Datorită elasticității ridicate, AQUAFIX ULTRA (A+B) este ideal pentru lipirea pe suprafețe cu încălzire în pardoseală.  

 

PREGĂTIREA SUPRAFEȚELOR 
 

Realizați suprafețe cu pendențe adecvate astfel încât să garantați o corectă curgere a apelor pluviale evitând băltirea. 

Suportul de hidroizolat trebuie să fie conform cerințelor stabilite de Norma UNI 11493, în materie de maturare, compactare, 

rezistență mecanică și superficială, stabilitate dimensională, umiditate și absența agenților contaminați. 

Făcând abstracție de tipul suportului, pentru execuția unei hidroizolații perfecte luați în considerare toate detaliile, cum ar 

fi: poziționarea sifoanelor, regularizarea punctelor de conexiune între pardoseală și perete, a unghiurilor interne și externe 

și la dispunerea eventualelor rosturi de fracționare. 

 

Suprafețe metalice, plastice sau sintetice  

Suprafețele materialelor pe care se realizează lipirea trebuie să fie curate, uscate, lipsite de uleiuri, grăsimi, rugină, praf 

sau oxizi. Îndepărtați toate părțile friabile sau rezidurile cu jet de aer comprimat, cu hârtie abrazivă sau mecanic cu o daltă. 

Suprafețele inabsorbante, precum sticla sau metalul, vor fi lipsite de orice fel de acoperire și curățate cu solvent. Materia lele 

antiaderente, precum panourile prefabricate, trebuie să fie sablate și lipsite de praf și orice alt material care poate impiedica 

o perfectă aderență a adezivului. 

 

Geomembrane G-TEX 

Suprafețele geomembranelor de lipit trebuie să fie curate, lipsite de praf, de resturi de ciment sau de orice alt material care 
poate împiedica o perfectă aderență a adezivului. 
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PREGĂTIREA ADEZIVULUI 
 

Vărsați recipientul AQUAFIX ULTRA “component B” de 1 kg în recipientul AQUAFIX ULTRA “component A” de 9 kg și 

amestecați la rotație mică, folosind un amestecător electric pentru a evita înglobarea excesivă de aer, până la obținerea 

unei paste omogene.  

 

APLICARE 
 

Lipirea geomembranei G-TEX în cadrul sistemelor hidroizolante GEODRY 

1. Poziționați și sigilați preventiv sifoanele de scurgere, drenurile sau aerisitoarele din linia G-DRAIN, AQUA-GO sau 

elementul AERISITOR, prevăzând eventualele pante și luând în considerare grosimea materialelor care urmează a fi 

aplicate. 

2. Aplicați pe suport AQUAFIX ULTRA (A+B), cu o spatulă dințată de 3-4 mm, având grijă să mențineți întinderea 

adezivului într-o singură direcție, aceeași cu sensul de întindere a geomembranei G-TEX. 

3. Poziționați geomembrana G-TEX pe toată suprafața stratului de adeziv proaspăt și comprimați cu o spatulă lisă, astfel 

încât să nu lăsați bule de aer, garantând astfel o aderență perfectă.  

4. Continuați să lipiți foile de geomembrană G-TEX până la o totală acoperire a suportului de hidroizolat, respectând în 

baza tipului de geomembrană utilizată modalitatea de lipire și sigilare descrise în Fișele Tehnice. 

5. La finalul aplicării geomembranei, asigurați-vă că adezivul AQUAFIX ULTRA (A+B) este complet întărit și procedați la 

placarea finisajelor alese. 

 

RESA 
 

800-1300 g/m2  în funcție de planeitatea suportului și de tipul materialelor ce urmează a fi aplicate.  

 

RECOMANDĂRI 
 

▪ Verificați preventiv forța de lipire a AQUAFIX ULTRA (A+B) pe pardoseli din cauciuc, PVC, sau similare datorită 

prezenței pe piață a materialelor particulare supuse la tratamente chimice diverse, ceea ce poate face lipirea dificilă.  

▪ Soarele sau ventilația puternică pot înfluența timpii de lucru. 

▪ Protejați finisajele de ploaie, de ger sau de acțiunea soarelui puternic, până la o întărire completă.  
▪ Toate uneltele folosite pentru pregătirea și punerea în operă a AQUAFIX ULTRA (A+B) trebuie să fie curățate cu alcool 

sau cu solvent înainte de întărire.  

 

AMBALAJ 
 

AQUAFIX ULTRA (A+B) este ambalat în unitate de 10 kg care conține AQUAFIX ULTRA “component A” în găleată de 9 

kg și AQUAFIX ULTRA “component B” în bidon de 1 kg. Păstrați produsul în locuri uscate și în ambalajul original bine 

închis. În aceste condiții valabilitatea este de minim 6 luni. 

 

DATE TEHNICE  
 

Aspect: pasta 

Culoare: bej 

Vâscozitate component A  (mPa∙s): 135000 +/- 5000 

Vâscozitate component B (sec.) [DIN 4]: 40 +/- 2 

Raport de amestec:  9:1 

Pot life: 45 min. 

Timp de uscare: 24-48 h 

Temperatura de aplicare: > +10 °C 

 
| Declarațiile sunt valabile la o temperatură ambientală de 23 °C - U.R. 50% in absenta ventilatiei | 

 

INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ 
 

În timpul manipulării evitați contactul cu pielea și ochii, purtând mănuși și echipament de protecție, produsul putând provoca 

iritații. 

Pentru o folosire corectă a produsului consultați Fișa de Siguranță. 

 

 

 

 



 

 

  

CAIET DE SARCINI 
 

Pentru aplicarea geomembranelor G-TEX: 

Geomembrana G-TEX va fi pusă în operă cu ajutorul adezivului bicomponent reactiv, tip AQUAFIX ULTRA (A+B) de la 

GEODRY (caracteristici și performanțe conform Fișei Tehnice), specific pentru lipirea geomembranelor G-TEX în sistemele de 

hidroizolații GEODRY, pe suprafețe inabsorbante precum metal, plastic, sintetice, din lemn tratat sau sensibil la apă. 

Aplicarea adezivului va trebui efectuată respectând un consum de 800-1300 g/m2, în funcție de rugozitatea sau planeitatea 

suportului și de tipul materialelor ce urmează a fi aplicate. 

 

PENTRU ORICE INFORMAȚII SAU APLICĂRI SPECIALE CONTACTAȚI SERVICIUL DE ASISTENȚĂ TEHNICĂ GEODRY.  

Tel. +40 368 008 531 

office@geodry.ro 


