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BANDĂ ELASTICĂ HIDROIZOLANTĂ ÎN FPO SPECIFICĂ PENTRU 
SIGILAREA CONEXIUNILOR DINTRE PARDOSEALĂ ȘI PERETE. 
ASIGURĂ CONTINUITATEA IMPERMEABILITĂȚII ÎN SISTEMELE DE 
HIDROIZOLARE GEODRY. 
 
 

Fișă Tehnică – Rev. 02/2019 

DESCRIERE  
 

G-TEX STRIP H 20 este o bandă elastică polimerică multistrat cu tehnologie exclusivă compusă din: 

- TNT: Țesut – Nețesut (fibre din poliester rezistente la alcali) ce garantează o aderență ridicată cu adezivii specifici 
GEODRY și rezistență ridicată la tracțiune; 

- FPO: dublu strat de Poliolefină flexibilă + EVA (Etilen Vinil Acetat), cu elasticitate permanentă și geometrie variabilă, 
care permite compensarea și absorbirea variațiilor dimensionale din suport; 

Utilizarea benzii G-TEX STRIP H 20 în sistemul de hidroizolare GEODRY permite obținerea unei perfecte continuități de 

impermeabilizare în punctele de conexiune dintre pardoseala și perete, chiar și pe suprafețe arhitectonice complexe. 

 

DOMENII DE APLICARE 
 

G-TEX STRIP H 20 este utilizată în cadrul sistemelor hidroizolante GEODRY pentru sigilarea conexiunilor dintre 

pardoseală și perete sau pentru tratamentul altor puncte critice prezente. De lipit și sigilat pe suport cu adezivii specifici 

din linia AQUABOND sau AQUAFIX de la GEODRY. G-TEX STRIP H 20 poate fi utilizată și ca bandă perimetrală 

hidroizolantă, elastică, pentru sigilarea punctelor critice în orice tip de sistem de hidroizolare.  

 

PREGĂTIREA SUPORTULUI 
 

Geomembrane G-TEX 

În cadrul sistemelor de hidroizolare realizate cu geomembranele G-TEX, suprafețele geomembranelor de sigilat trebuie să 

fie uscate, lipsite de părți inconsistente, de praf, de resturi de ciment sau de orice alt material care poate împiedica o 

perfectă aderență a adezivului. Pentru o mai rapidă întărire a adezivului AQUAFIX POLYS, specific pentru lipirea și 

sigilarea suprapunerilor, înainte de aplicare umeziți cu apă prin pulverizare suprafața de contact a geomembranelor. 

 

Orice alt tip de suport va trebui să fie compact, solid, uscat, curat, lipsit de părți inconsistente, conform cerințelor stabilite 

de Norma UNI 11493 în materia de maturare, integritate, rezistență mecanică și superficială, regularitate dimensională, 

umiditate și absența de agenți contaminanți.  

 

APLICARE 
 

Tratamentul conexiunilor dintre pardoseală și perete în sistemul de hidroizolare GEODRY 

1. Luați în considerare, în funcție de tipul de suport, toate detaliile cum ar fi poziționarea și sigilarea sifoanelor de scurgere 

sau drenurile, din linia G-DRAIN sau AQUA-GO, prevăzând eventualele pante și ținând cont de grosimea materialelor 

care urmează a fi aplicate. 

2. Hidroizolați suportul cu geomembrana G-TEX (ACTIVE, INFINITY, AIRFULL sau TUTOR) lipind-o cu un adeziv specific 

din gama GEODRY, în funcție de tipul suportului (AQUABOND EXTRAFLEX specific pentru lipirea pe suport pe bază 

de ciment; AQUABOND RAPID specific pentru lipirea pe suport pe bază de ciment când este necesară punerea rapidă 

în serviciu; AQUAFIX ULTRA (A+B) specific pentru lipirea pe suporturi inabsorbante). Respectați, în funcție de tipul de 

geomembrană și adezivul utilizat, modalitătile de aplicare și sigilare descrise în Fișele Tehnice. 

3. Pentru un tratament corect al conexiunilor dintre pardoseală și perete, lipiți G-TEX STRIP H 20 pe pereții verticali cu 

adezivul AQUABOND EXTRAFLEX (dacă suportul este pe bază de ciment), lăsând liberă fără adeziv banda pentru 1 

cm înainte și după connexiunea pardoseală-perete. 

4. Sigilați cu adezivul AQUAFIX POLYS banda G-TEX STRIP H 20 în suprapunere peste geomembrana G-TEX lipită pe 

pardoseală. Aplicați adezivul cu o spatulă cu dinți triunghiulari de 3 mm și cu o spatulă lisă exercitați o presiune 

adecvată  pe toată lungimea suprapunerilor realizate, eliminând excesul de produs astfel încât să nu lăsați bule de aer, 

și să garantați o sigilare perfectă. În timpul acestei operațiuni este necesar să se lucreze cât mai curat, excesul de 

AQUAFIX POLYS în afara benzilor de sigilat poate reduce aderența adezivului pe bază de ciment pentru aplicarea 

ulterioara a finisajului ceramic sau a gelului protectiv. 

5. La sfârșitul hidroizolării, asigurați-vă că stratul impermeabil s-a întărit complet și procedați la aplicarea finisajului ales.   
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RECOMANDĂRI 
 

▪ Nu utilizați pe suporturi nematurate sau cu umiditate reziduală ≥ al 4%. 

▪ Aplicarea benzii G-TEX STRIP H 20 în vecinătatea eventualelor elemente tehnologice prezente (ca pluviale sau 

balustrade), elemente din oțel, metalice, materiale plastice, PVC, etc vor fi sigilate cu adezivul specific  AQUAFIX 

HYBRID. La finalul lucrărilor verificați de fiecare dată cu acuratețe, că toate punctele critice au fost corect tratate și 

sigilate. Eventualele găuriri sau perforări trebuie sigilate cu același AQUAFIX HYBRID. 

▪ Depozitați în ambalaj original închis la o temperatura maxima de +30 °C. 

▪ Protejați de expunerea directă la razele UV. 

 

 

AMBALARE 
 

G-TEX STRIP H 20 este ambalat în rolă de 25 m lungime. 

 

DATE TEHNICE  
 

Lungime (m): 25 

Lățime (cm): 20 

Greutate (g/m2): 350 

Grosime (mm): 0,52 

Temperatura de exercițiu: de la -40 °C la +80 °C 

 

 

CAIET DE SARCINI 
 

Bandă hidroizolantă elastică din FPO, tip G-TEX STRIP H 20 de la GEODRY, specifică pentru sigilarea conexiunilor dintre 

pardoseală și perete. Banda va fi lipită pe pereții verticali cu adezivul mineral clasificat C2TE S1 conform Normei EN 12004, 

tip AQUABOND EXTRAFLEX de la GEODRY, lăsând liberă fără adeziv banda pentru 1 cm înainte și după conexiunea 

pardoseală-perete. Banda în suprapunere peste geomembrana G-TEX lipită pe pardoseală, va fi sigilată cu adezivul 

organic mineral monocomponent cu elasticitate permanentă, tip AQUAFIX POLYS. În prezența suporturilor diverse sau 

particulare, țineți cont de indicațiile producătorului pentru o modalitate corectă de lipire și sigilare.  

 

 

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


