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ADEZIV ORGANIC MINERAL REACTIV LA UMIDITATE CU 
ELASTICITATE PERMANENTĂ, SPECIFIC PENTRU LIPIREA ȘI 
SIGILAREA SUPRAPUNERILOR GEOMEMBRANELOR G-TEX ȘI A 
ELEMENTELOR G-TEX STRIP. 
 
 
 
Agrement Tehnic 015-04/255-2018                                                                 Fișă Tehnică – Rev. 02/2019 

 

DESCRIERE  
 

AQUAFIX POLYS este un adeziv gata preparat, formulat din polimeri exclusivi, reactiv la umiditate cu impact ambiental 

scăzut, lipsit de solvenți, izocianați sau substanțe periculoase pentru sănătate sau mediul ambient, rezistă la îmbătrânire 

și la condițiile atmosferice.  

AQUAFIX POLYS, datorită compatibilității chimice cu geomembranele G-TEX din poliolefină flexibilă, a fost formulat pentru 

a garanta continuitatea și durabilitatea în timp a sistemelor hidroizolante GEODRY. Absoarbe miscările cauzate de 

dilatările termice, de contracțiile sau de vibrațiile suportului, fără riscuri de apariție a fisurilor. Polimerizează în prezența 

umidității atmosferice si dezvoltă o aderență perfectă între secțiunile geomembranelor G-TEX suprapuse, formând un 

adeziv cu prestații ridicate și elasticitate permanentă. 

 

SUPRAFEȚE DE APLICARE 
 

AQUAFIX POLYS utilizat în sistemele de hidroizolare GEODRY, este ideal pentru lipirea și sigilarea suprapunerilor dintre 

geomembranele G-TEX și toate piesele speciale G-TEX STRIP (G-TEX STRIP H 12, bandaă impermeabilă pentru sigilarea 

juxtapunerilor dintre geomembranele G-TEX AIRFULL sau G-TEX TUTOR adiacente; G-TEX STRIP H 20, bandă 

impermeabilă pentru sigilarea conexiunilor dintre pardoseală și perete; G-TEX STRIP 90 și G-TEX STRIP 270, elemente 

impermeabile profilate pentru sigilarea colțurilor de 90° și 270°). Proprietățile fizico-chimice ale AQUAFIX POLYS 

garantează o lipire perfectă și continuă în cadrul sistemelor de hidroizolare, eliminând criticitatea reprezentată de punctele 

de legătură dintre diferitele elemente ale sistemului hidroizolant.  

AQUAFIX POLYS este ideal pentru lipirea geomembranelor G-TEX pe suporturi din lemn sau similare și pentru lipirea 

pardoselilor din lemn pe geomembranele G-TEX. 

 

PREGĂTIREA SUPRAFEȚELOR 
 

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 contaminanți. 

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. 

 

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. Pentru o întărire rapidă a acestuia, umeziți cu apă prin spray-ere 

suprafețele geomembranelor G-TEX, înainte de aplicarea adezivului AQUAFIX POLYS. 

 

Pardoseli din lemn 

Pardoselile din lemn trebuie să fie rezistente, aderente, uscate, curate și lipsite de reziduri ale lucrărilor precedente care 

ar putea compromite lipirea, cum ar fi: uleiuri, grăsimi, ceară. 

Îndepărtați eventualele plăci în faza de desprindere și controlați planeitatea suprafeței.   

 

 

PREGĂTIREA ADEZIVULUI 
 

AQUAFIX HYBRID este gata preparat și poate fi folosit ca atare. 
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APLICARE 
 

Întindeți un strat uniform de adeziv sigilant AQUAFIX POLYS cu o spatulă cu dinți triunghiulari de 3 mm pe toată suprafața 

de lipit. Cu o spatulă lisă exercitați o presiune adecvată pe toată lungimea închiderilor realizate, astfel încât să nu lăsați 

bule de aer și pentru a garanta o lipire perfectă. 

 

CONSUM 
 

Circa 150 g/m2. 

 

RECOMANDĂRI 
 

▪ Soarele sau ventilația puternică pot înfluența timpii de lucru. 

▪ AQUAFIX trebuie adus la temperatură ambientală, înainte de a fi aplicat. 

▪ Pentru a favoriza o reticulare perfectă, umeziți suprapunerile geomembranelor G-TEX înainte de aplicarea produsului. 

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

▪ Produsul reticulează în prezența umidității. Nu lăsați ambalajele deschise, iar până la consumul total din recipient 

procedați la o corectă închidere, pentru a evita întărirea acestuia.  

 

AMBALAJ 
 

AQUAFIX POLYS este ambalat în sac de aluminiu de 7 kg. Păstrați produsul în locuri uscate și în ambalajul original bine 

închis. În aceste condiții valabilitatea este de minim 12 luni. 

 

DATE TEHNICE 
 

Aspect pastă tixotropică 

Culoare bej inchis 

Natura Chimica: Polimer Silanic Modificat 

Mecanism de întărire: reactiv la umiditate 

Vâscozitate (Pa∙ s) [23°C]: 20 

Densitate (g/ml): 1,54 

Timp formare peliculă la +23 °C și 50% U.R.: 65 min. 

Forța de încărcare la rupere (N/mm2) [DIN 14293]: 1,9  

Forța de încărcare la forfecare (N/mm2)  
[lemn-lemn DIN 14293]: 

2,2 

Forța de încărcare la forfecare (N/mm2)  
[lemn-ciment DIN 14293]: 

1,8 

Rezistenta la  alunecare (mm) [DIN EN 1902]: 0 

Timp de primă întărire: 1 h 

Pietonabilitate: 12 h 

Temperatura de exercițiu de la -10 °C la +60 °C 

Temperatura de aplicare permisă de la +5 °C la +35 °C 

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

 

 

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 
 

Sigilarea suprapunerilor dintre geomembranele G-TEX și a elementelor G-TEX STRIP, se va realiza cu adezivul organic 

mineral reactiv la umiditate și elasticitate permanentă, cu impact ambiental scăzut, lipsit de solvenți, izocianați și substanțe 
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periculoase pentru sănătate și ambient, tip AQUAFIX POLYS de la GEODRY (caracteristici și performanțe conform Fișei 

Tehnice). 

Suprafețele geomembranelor G-TEX de sigilat vor trebui să fie umezite cu apă prin spray-ere pentru a favoriza o întărire 

completă, lipsite de orice material care poate să compromită o aderență perfectă. Adezivul va fi aplicat cu o spatulă cu 

dinți triunghiulari de 3 mm.  Consum de aproximativ 150 g/m2. 

 

Agrement Tehnic nr. 015-04/255-2018 “PRODUS PENTRU LIPIREA MEMBRANELOR DE HIDROIZOLAȚII - AQUAFIX 

POLYS” cu termen de valabilitate 16.11.2021. 

 

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

Tel. +40 368 008 531 

office@geodry.ro 


