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KIT SIFON PENTRU HIDROIZOLAREA CABINELOR DE DUȘ LA NIVELUL 
PARDOSELII CU SCURGERE LATERALĂ ÎN PP, COMPUS DIN RIGOLĂ 
OȚEL INOXIDABIL ȘI GEOMEMBRANĂ G-TEX ACTIVE TERMOSUDATĂ. 
 
 

Fișă Tehnică – Rev. 02/2019 

DESCRIERE  
 

AQUA-GO LINEAR este un accesoriu din gama GEODRY ideal pentru a garanta o hidroizolare perfectă în corespondența 

sifoanelor cu descărcare laterală la cabine de duș, băi și zone wellness. Kitul este compus din: 

− sifon cu scurgere laterală din polipropilenă (PP), înălțime 60 mm; 

− corp grilă din oțel inoxidabil; 

− geomembrană G-TEX ACTIVE de dimensiuni 120 cm x 200 cm termosudată pe corpul sifonului de scurgere, cu 

poziționarea sifonului la 40 cm pe latura scurtă. Geomembrana G-TEX ACTIVE este impermeabilă, elastică, flexibilă, 

deformabilă, rezistentă la variațiile de temperatură, la agresiuni bacterice, la proliferarea mucegaiurilor și a mușchilor, 

rezistentă la hidrocarburi și la substanțe alcaline;  

− finisaj grilă din oțel inoxidabil (model INOX) sau pregatită pentru finisaj cu plăci ceramice (model TILE). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOMENII DE APLICARE 
 

AQUA-GO LINEAR este utilizată, în combinație cu geomembranele G-TEX, pentru realizarea hidroizolațiilor la nivelul 

podelelor la: dușuri, băi și zone wellness. Poziționată de-a lungul unei laturi a zonei dușului, aceasta va recolta apa din 

partea de jos a unei singure pante permițând o scurgere completă. AQUA-GO LINEAR, asamblată cu geomembrana G-

TEX ACTIVE termosudată pe sifonul de scurgere, este perfect compatibilă cu toate geomembranele G-TEX din FPO și 

garantează continuitatea impermeabilizării în cadrul sistemelor de hidroizolații GEODRY. 

 

PREGĂTIREA SUPRAFEȚELOR 
 

Suprafetele de hidroizolat trebuie să fie conform cerințelor stabilite de Norma UNI 11493 în materie de: uscare, soliditate, 

rezistență mecanică și superficială, regularitate dimensională, umiditate și absența agenților contaminanți. AQUA-GO 

LINEAR poate fi utilizată pentru evacuarea apei atât la construcții noi, cum ar fi șape din ciment sau suporturi din beton, 

cât și pentru recondiționări, chiar și în suprapunere peste pardoseli vechi existente, cu condiția să fie stabile și lipsite de 

părți inconsistente.  
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APLICARE 
 

1. Identificați găurile de scurgere și pregătiți pantele necesare pentru a garanta o curgere de apă corectă. 

2. Uniți elementul de racord cu ieșirea scurgerii sifonului AQUA-GO LINEAR și, în cazul în care este necesară o adaptare 

la o scurgere mai mică, introduceți reducția în racord.  

3. Poziționați AQUA-GO LINEAR conectând sifonul la sistemul de scurgere deja pregătit, garantând o sigilare hidraulică 

corectă.  

4. Continuați cu fixarea sifonului și realizarea planeității suportului, folosind un mortar pe bază de ciment pregătit la fața 

locului sau folosiți mortare preconfecționate cu priză și hidratare rapidă. 

5. După uscarea completă, începeți să deschideți geomembrana termosudată pe sifonul de scurgere și lipiți unidirecțional 

pe suport cu adezivul AQUABOND EXTRAFLEX, specific pentru lipirea geomembranelor G-TEX pe suporturi din 

ciment sau prin suprapunere pe pardoseala existentă. Protejați corespunzător evacuarea rigolei pentru a evita 

umplerea de reziduri. Întoarceți geomembrana minim 10 cm pe suprafețele verticale. Dacă dimensiunile geomembranei 

termosudate nu sunt suficiente pentru o acoperire totală a suprafeței, continuați să lipiți alte foi de geomembrană G-

TEX ACTIVE, prevăzând o suprapunere de minim 10 cm între ele. 

6. Comprimați cu o spatulă lisă suprafața geomembranei astfel încât să nu lasați bule de aer și să garantați o lipire 

perfectă. 

7. Sigilați toate suprapunerile dintre geomembranele G-TEX cu adezivul silanic AQUAFIX POLYS, aplicat cu o spatulă 

cu dinți triunghiulari de 3 mm. 

8. În cazul în care este necesar, poziționați și lipiți cu adezivul AQUAFIX POLYS elementele G-TEX STRIP 90 și G-TEX 

STRIP 270, specifice pentru sigilarea conexiunilor dintre pardoseala-perete respectiv colțurile interioare și exterioare. 

 

■ Finisaj grila INOX 

 

La sfârșitul hidroizolării poziționați corpul rigolei LINEAR și procedați cu același 

AQUABOND EXTRAFLEX pentru placarea ceramică conform cerințelor stabilite de 

Norma UNI 11493. La final, introduceți grila din oțel inoxidabil. 

 

 

 

 

 

 

 

■ Finisaj grila TILE (pregatită pentru finisaj cu plăci ceramice) 

 

Poziționați corpul rigolei LINEAR peste sifon și sigilați-o peste geomembrana G-TEX 

cu adezivul specific AQUAFIX HYBRID. Lipiți piesa din ceramică pe grila pregatită 

cu bandă autodezivă. Poziționați grila realizată în interiorul rigolei LINEAR, astfel 

încât să puteți determina înălțimea corectă a finisajului final de realizat. Cu adezivul 

AQUABOND EXTRAFLEX procedați la placarea ceramică conform cerințelor 

stabilite de Norma UNI 11493, începând dinspre grilă spre pereți.  

 

 

 

 

 

RECOMANDĂRI  
 

▪ Când poziționați AQUA-GO LINEAR, asigurați o etanșare perfectă cu sistemul de evacuare pregătit și cu pantele 

corecte necesare pentru scurgerea apei, pentru a evita băltirea. 

 

AMBALAJ 
 

AQUA-GO LINEAR este furnizat în următoarele modele: 

− INOX sau TILE 60; 

− INOX sau TILE 70; 

− INOX sau TILE 90. 

Dimensiunile variază în funcție de dimensiunea corpului grilei din oțel inoxidabil. Ambalajele conțin un set complet pentru 

montarea unui sifon de scurgere. 
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Model 
Geomembrană 
termosudată (cm) 

A (mm) B (mm) C (mm) D (mm) E ϕ (mm) F ϕ (mm) 

TILE 60 200x120 600 64 595 60 50 40 

INOX 60 200x120 600 64 595 60 50 40 

TILE 70 200x120 700 64 695 60 50 40 

INOX 70 200x120 700 64 695 60 50 40 

TILE 90 200x120 900 64 895 60 50 40 

INOX 90 200x120 900 64 895 60 50 40 

 

 

CAIET DE SARCINI 
 

 

Kit de impermeabilizare duș la nivelul pardoselii , tip AQUA-GO LINEAR mod. INOX / TILE de la GEODRY. Kitul este 

compus din rigolă oțel inoxidabil cu scurgere laterală din PP și geomembrană G-TEX ACTIVE termosudată de dimensiuni 

120 cm x 200 cm cu poziționarea sifonului la 40 cm pe latura scurtă. Geomembrana termosudată va fi lipită pe suport cu 

adezivul cu efect gel-sol-gel și reologie variabilă, cu hidrofilicitate și prestații ridicate, tip AQUABOND EXTRAFLEX de la 

GEODRY specific pentru lipirea geomembranelor G-TEX pe suport pe bază de ciment sau în suprapunere peste pardoseli 

ceramice existente. Țineți cont de indicațiile producătorului pentru modalitatea corectă de montaj, lipire și sigilare.  

 

 

 

PENTRU ORICE INFORMAȚII SAU APLICĂRI SPECIALE CONTACTAȚI SERVICIUL DE ASISTENȚĂ TEHNICĂ GEODRY.  
Tel. +40 368 008 531 
office@geodry.ro 

 


