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GEL PROTECTIV HIDROIZOLANT ORGANIC MINERAL CU DUBLĂ 
RETICULARE ȘI ELASTICITATE PERMANENTĂ, REFLEXIVITATE ȘI 
EMISIVITATE TERMICĂ RIDICATĂ, REZISTENT LA RAZELE UV, LA 
BĂLTIREA APEI ȘI LA ABRAZIUNE, SPECIFIC PENTRU PROTECȚIA 
GEOMEMBRANELOR G-TEX CÂND NU ESTE PREVĂZUT FINISAJUL 
CERAMIC. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Fișă Tehnică – Rev. 02/2019 

DESCRIERE  
 

AQUAGEL ECO este un gel hidroizolant organic mineral cu elasticitate permanentă, formulat cu minerale specifice și 

polimeri exclusivi, cu dublă reticulare, în măsură să dezvolte un echilibru perfect între proprietățile fizico-mecanice și 

performanțele hidroizolațiilor, rezistent la băltirea apei și la abraziune, ideal pentru protecția geomembranelor G-TEX în 

cadrul sistemelor de hidroizolații GEODRY. 

 

Conform Normei Europene EN 1504-2 de protecție a suprafețelor (C) în conformitate cu principiile PI, MC și IR 

(‘’Sisteme de protecție a suprafețelor din beton’’).  

Conform Normei Europene EN 14891 (“Produse de impermeabilizare față de apă utilizate în stare lichidă pentru 

lipirea cu adezivi a plăcilor ceramice. Specificații, metode de încercare, evaluarea conformității, clasificare și 

notare”) cu capacitate îmbunătățită de crack-bridging la temperatură joasa (DM01). 

 

 

DOMENII DE APLICARE 
 

AQUAGEL ECO este utilizat în cadrul sistemelor hidroizolante GEODRY realizate pe acoperișuri vechi sau noi, terase, 

balcoane sau în suprapunere peste pardoseli existente, ca protectiv peste geomembranele G-TEX atunci când nu este 

prevăzută placarea cu plăci ceramice. 

AQUAGEL ECO aderă perfect pe șape pe bază de ciment, beton, beton prefabricat, tencuieli, pardoseli ceramice 

existente. 

 

PREGĂTIREA SUPRAFEȚELOR 
 

Suprafețele 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.  

În funcție de tipul suportului pentru execuția unei corecte hidroizolații, se vor lua în considerare toate detaliile, precum: 

poziționarea sifoanelor, reglarea punctelor de conexiune între pardoseală și perete, a colțurilor interioare și exterioare, la 

predispunerea eventualelor rosturi prezente. 

 

Geomembrane 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 protectivului hidroizolant. 

 

Șape pe bază de ciment 

Prevedeți pantele potrivite și dispuneți eventualele sifoane pentru o corectă scurgere a apelor pluviale. Șapele pe bază 

de ciment vor avea deja finalizate contracțiile higrometrice maturate minim 28 de zile, trebuie să fie uscate, cu un 
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conținut de umiditate mai mic de 4%, plane, solide, compacte, lipsite de părți inconsistente și de praf, grăsimi și orice alt 

material care poate împiedica o perfectă aderență a adezivului. 

Reparați eventualele imperfecțiuni prezente, utilizând produsele specifice GEODRY. 

Suprafețele foarte poroase, absorbante sau friabile trebuie să fie consolidate cu promotori de aderență pe bază de apă 

tip AQUAGRIP RECONTACT de la GEODRY. 

 

Șape pe bază de anhidrite 

Șapele în anhidrite și suprafețele din gips nu trebuie să aibă umiditate reziduală mai mare de 0,5%. Prevedeți în cazul 

necesar, măsuri specifice de contrastare a posibilei prezențe a umidității capilare. 

 

Pardoseli ceramice 

Pardoselile trebuie să fie intregi, rezistente, aderente, uscate și curățate de rezidurile de la lucrările precedente și de alte 

materiale care pot compromite lipirea cum ar fi: uleiuri, grăsimi, ceară. 

Îndepărtați eventualele plăci în fază de desprindere și nivelați suprafața cu produse specifice GEODRY. Pentru o 

curățare corectă spălați vechea pardoseală cu o soluție de apă și sodă caustică (30%), clătind din abundență cu apă 

curată pentru eliminarea oricărui reziduu. 

 

Suprafețe din beton 

Suprafețele din beton trebuie să fie compacte, maturate, solide, uscate, curate, lipsite de părți inconsistente și praf sau 

materiale antievaporante  

În prezența unei structuri de beton degradat procedați la curățarea fierului de armatură și la îndepărtarea betonului în 

fază de desprindere (recomandat hidrosablare sau spălare cu apă la presiune mare) și succesiv la curățarea oxidului de 

fier de pe armături. Pentru protecția lor activă și pasivă, tratați cu mortar mineral monocomponent tixotropic tip GEOFER 

1 K. Reconstruiți volumele inițiale ale betonului și finisati suprafețele cu mortare minerale fibroranforsate din linia 

GEOGROUT. 

 

Tencuieli 

Tencuielile trebuie să aibă finalizate contracțiile higrometrice, să fie suficient de plane, maturate, uscate, solide, 

consistente și mecanic rezistente la suprafață. Eventualele finisaje vechi sau vopseluri trebuie să fie îndepărtate astfel 

încât să nu compromită aderența sistemului. Suprafețele excesiv poroase și friabile trebuie să fie tratate și consolidate cu 

produse specifice GEODRY. 

 

PREGĂTIREA PRODUSULUI 
 

AQUAGEL ECO este gata preparat și poate fi folosit ca atare sau partial diluat cu apă, de aplicat în mai multe straturi cu 

pensula, rola, pulverizator sau cu o spatulă lisă direct pe suport.  

 

APLICARE 
 

Protecția geomembranelor G-TEX în absența placajelor ceramice în sistemul hidroizolant GEODRY 

1. În functie de tipologia suportului, luați în considerare toate detaliile cum ar fi poziționarea aerisitoarelor, a rigolelor 

sau a sifoanelor de scurgere.  

2. Hidroizolați suportul cu geomembrana G-TEX (ACTIVE, INFINITY, AIRFULL sau TUTOR) aplicată cu adezivii  

specifici GEODRY din gama AQUABOND sau AQUAFIX, respectând, în baza tipului geomembranei și a adezivului 

utilizat, modalitățile de aplicare și sigilare finale descrise în Fișele Tehnice relative.   

3. Închideți hidroizolarea sistemului tratând corect conexiunile pardoseală-perete, colțurile interioare și exterioare sau 

orice alt punct critic ce necesită sigilarea cu accesoriile G-TEX STRIP, aplicate pe suport cu adezivii specifici 

GEODRY din gama AQUAFIX. 

4. La finalul aplicării, asigurați-vă că suprafețele geomembranelor sunt integre, curate, lipsite de praf, reziduri din ciment 

sau orice alt material care poate împiedica o perfectă aplicare a gelului protectiv.  

5. Aplicați primul strat de AQUAGEL ECO direct pe geomembrana G-TEX. După întărire, aplicați al doilea strat, sau mai 

multe straturi succesive, astfel încât să realizați un strat continuu, omogen și uniform. Eventualele reparații se pot 

efectua și la distanță în timp, cu condiția ca suportul să fie curat.   

 

Protecția sistemelor impermeabilizante AQUARESET TEXTURE (A+B) sau AQUAPROOF GEOLASTIC (A+B) de la 

GEODRY în absența placajelor ceramice 

1. În funcție de tipologia suportului, luați în considerare toate detaliile cum ar fi poziționarea aerisitoarelor, a rigolelor 

sau a sifoanelor de scurgere.  

2. Hidroizolați suportul cu gelul  impermeabilizant organic mineral bicomponent AQUARESET TEXTURE (A+B) sau cu  

membrana organică minerală bicomponentă AQUAPROOF GEOLASTIC (A+B), interpunând între primul și al doilea 

strat țesutul nețesut microporos hidrorepelent și transpirabil G-TEX ZERO, respectând modalitățile de aplicare și 

sigilare finale descrise în Fișele Tehnice relative.  
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3. Închideți hidroizolarea sistemului tratând corect conexiunile pardoseală-perete, colțurile interioare și exterioare sau 

orice alt punct critic ce necesită sigilarea cu accesoriile G-TEX STRIP, aplicati și sigilați cu același sistem utilizat 

pentru hidroizolarea suprafeței. 

4. După maturarea completă, asigurați-vă că stratul hidroizolat este integru, curat, lipsit de praf, reziduri din ciment sau 

orice alt material care poate împiedica o perfectă aplicare a gelului protectiv.  

5. Aplicați primul strat de AQUAGEL ECO direct pe geomembrana G-TEX. După întărire, aplicați al doilea strat, sau mai 

multe straturi succesive, astfel încât să realizați un strat continuu, omogen și uniform. Eventualele reparații se pot 

efectua și la distanță în timp, cu condiția ca suportul să fie curat.   

 

 

CONSUM  
 

Consum gel protectiv pe geomembrana G-TEX: 0,8 kg/m2. 

Consum gel hidroizolant pe șape din ciment: 1,0-1,5 kg/m2. 

 

RECOMANDĂRI 
 

▪ Soarele sau ventilația puternică pot înfluența timpii de lucru. 

▪ Nu aplicati pe șape, tencuieli sau betoane nematurate complet. 

▪ Nu aplicați pe suprafețe în imersie continuă (bazine, piscine). 

▪ Nu aplicați pe suprafețe umede sau înainte de previziunile unei ploi iminente.  

▪ Nu aplicați pe suprafețe puternic însorite, umeziți eventual suportul înainte de aplicarea produsului pentru a 

îmbunătății lucrabilitatea și pentru favorizarea unei maturări corecte.  

▪ Protejați finisajele de ploaie, de ger sau de acțiunea soarelui puternic, până la o întărire completă. 

 

AMBALAJ 
 

AQUAGEL ECO este ambalat în galeata de 20 kg. Păstrați produsul în locuri uscate și în ambalajul original bine închis. 

În aceste condiții valabilitatea este de minim 12 luni. 

 

DATE TEHNICE 
 

Conform Normei: EN 1504:2 

Clasa de apartenenta conform EN 1504-2: 

protecție a suprafețelor (C), principii: 

- protecție împotriva riscului de penetrare (PI) 

- controlul umidității (MC) 

- creșterea rezistivității (IR) 

Conform Normei: EN 14891 

Clasa de apartenenta conform EN 14891: DM01 

Aspect: pastă 

Culoare: gri 

Masa volumetrică aparentă (kg/m3): 1500 

Reziduu solid (%): 75 

Valoare  pH: 10 

Uscare: 5 h 

Punerea în serviciu: 24 h 

Temperatura de aplicare permisă : de la +5 °C la +35 °C 
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PRESTAȚII FINALE conform EN 1504-2 principiile PI-MC-IR 
 
 Cerințe Rezultate Metoda de probă 

Aderența la beton după 28 zile la +20 °C si 50% U.R. 
(N/mm2) 

Pentru sistemele 
flexibile: 
fără trafic  ≥ 0,8 
cu trafic  ≥ 1,5 

1,12 

EN 1542 
Compatibilitate termică la ciclurile de ploi, măsurata ca 
aderență (N/mm2) 

1,12 

Permeabilitate la vapori - grosime de aer echivalent  SD (m): 
Clasa I SD < 5 m 
(permeabilă la 
vapori) 

SD < 5 
EN ISO 7783-1 

µ = 1409 

Absorbția capilară și permeabilitatea la apă (kg/m2∙h0,5): < 0,1 0,03 EN 1062-3 

Permeabilitatea dioxidului de carbon (CO2) – difuzia în 
grosime a aerului echivalent SDCOS (m): 

SD > 50 SD = 296 EN 1062-6 

Contractie lineara (%): < 0,3 < 0,3 EN 12617-1 

 

PRESTAȚII FINALE conform EN 14891 clasa DM01 
 

 Cerinte Rezultate Metoda de probă 

Aderența inițială la 28 zile (N/mm2) ≥ 0,5 0,85 

EN 14891 

Aderența după îmbătrânire termică (N/mm2) ≥ 0,5 1,41 

Aderența după imersia în apă (N/mm2) ≥ 0,5 0,58 

Aderența după ciclul îngheț/dezgheț (N/mm2) ≥ 0,5 0,51 

Aderența după imersia în apă bazică (N/mm2) ≥ 0,5 0,60 

Impermeabilitate la apă sub presiune: Fara penetrare Fara penetrare 

Capacitate de crack-bridging (mm): ≥ 0,75 0,93 

 
| Declarațiile sunt valabile la o temperatură ambientală de 23 °C - U.R. 50% în absența ventilației | 

 

INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ 
 

Produsul nu este considerat periculos în sensul Regulamentului CE 1272/2008 (CLP). Adoptați măsuri comune de 

siguranță, purtând mănuși și echipament de protecție. 

Pentru o folosire corectă a produsului consultați Fișa de Siguranță. 

 

CAIET DE SARCINI 
 

Vopsirea suprafețelor din beton în general sau protecția stratului impermeabil realizat în sistemul GEODRY cu ajutorul 

aplicării gelului hidroizolant organic mineral, cu dublă reticulare și elasticitate permanentă, rezistent la razele UV, la 

băltirea apei și la abraziune, formulat cu minerale specifice și polimeri exclusivi în măsură să dezvolte un echilibru 

perfect între proprietățile fizico-mecanice și performanțele hidroizolațiilor, tip AQUAGEL ECO de la GEODRY 

(caracteristici și performanțe conform Fișei Tehnice). Produsul va trebui să răspundă cerințelor minime conform Normei EN 

1504-2 protecție a suprafețelor (C), în conformitate cu principiile PI, MC și IR (‘’Sisteme de protecție a suprafețelor din 

beton’’). Aplicarea se va realiza în două straturi încrucișate cu bidineaua, rola sau prin pulverizare pentru un consum de 

aproximativ 0,8 kg/m2. Asigurați-vă că stratul hidroizolat este integru, curat, lipsit de praf, reziduri din ciment sau orice alt 

material care poate împiedica o perfectă aplicare a gelului protectiv.  

 

 

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


