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ADEZIV SIGILANT ELASTIC, REACTIV LA UMIDITATE, HIBRID ȘI 
TIXOTROPIC, SPECIFIC PENTRU SIGILAREA GEOMEMBRANELOR G-
TEX PE ORICE TIP DE SUPRAFAȚĂ: METALICĂ, PLASTICĂ, SINTETICĂ 
SAU DIN CIMENT CHIAR ȘI UMED. 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

Fișă Tehnică – Rev. 02/2019 

DESCRIERE  
 

AQUAFIX este un adeziv sigilant gata preparat, formulat cu polimeri exclusivi pe bază de SiMP (Silyl Modified Polymer), 

cu elasticitate permanentă, cu impact ambiental scăzut, lipsit de solvenți și izocianați, rezistent la îmbătrânire, la agenții 

atmosferici și la razele UV.  

AQUAFIX HYBRID a fost formulat pentru a garanta continuitatea și durabilitatea în timp a sistemelor hidroizolante 

GEODRY, în baza compatibilității chimice cu geomembranele din poliolefină flexibilă. Absoarbe miscările cauzate de 

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

AQUAFIX HYBRID dezvoltă o aderență și o lipire perfectă între geomembranele G-TEX de diverse tipuri și suprafețele 

particulare ca: oțel inox, aluminiu, fier, cupru, sticlă, materiale plastice și sintetice, pentru realizarea sigilărilor durabile în 

sistemele GEODRY 

 

SUPRAFEȚE DE APLICARE 
 

AQUAFIX HYBRID, utilizat în sistemele hidroizolante GEODRY, este ideal pentru lipirea și sigilarea geomembranelor G-

TEX pe toate tipurile de materiale de construcții cum ar fi: beton, șapă de ciment, gresie, piatră naturală, caramidă, sticlă, 

pe metale în general (oțel inox, aluminiu, fier, cupru, etc.) și pe materiale plastice sau sintetice. Proprietățile fizico-chimice 

ale AQUAFIX HYBRID garantează o lipire perfectă și continuă în cadrul sistemelor de hidroizolare, eliminând criticitatea 

reprezentată de punctele de legătură dintre diferitele elemente ale sistemului hidroizolant. 

Produsul aderă perfect chiar și pe suprafețe umede, fără utilizarea în prealabil a unui primer promotor de aderență. 

AQUAFIX HYBRID este un produs ideal pentru sigilarea geomembranelor în punctele în care este necesară compensarea 

deformabilității materialelor. 

Produsul are aplicații la sigilarea rosturilor de dilatare verticale sau orizontale, la punctelor de conexiune, la hidroizolarea 

acoperisurilor, la sigilarea perimetrala a ușilor si a ferestrelor, la rosturile fațadelor ventilate sau continue. 

 

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 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. 

 

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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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. Materialele 

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

o perfectă aderență a adezivului. 

 

Suprafețe pe bază de ciment   

Suprafețele pe bază de ciment vor avea deja finalizate contracțiile higrometrice maturate minim 28 de zile, trebuie să fie 

uscate, plane, solide, compacte, lipsite de părți inconsistente și de praf, grăsimi și orice alt material care poate impiedica 

o perfectă aderență a adezivului. 

Reparați eventualele imperfecțiuni prezente, utilizând produsele specifice GEODRY. 

 

PREGĂTIREA ADEZIVULUI 
 

AQUAFIX HYBRID este gata preparat și poate fi folosit cu ajutorul unui pistol.  

 

APLICARE 
 

Întindeți un strat uniform de adeziv sigilant AQUAFIX HYBRID direct cu cartușul sau 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 
 

1,5 kg/dm3. 

Consum pe cartus: 3 ml pentru un cordon de 10 x 10 mm. 

 

RECOMANDĂRI 
 

▪ Soarele sau ventilația puternică pot înfluența timpii de lucru.  

▪ Protejați finisajele de ploaie, de ger sau de soare 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.  

▪ Curățați sculele folosite cu alcool, acetona sau cu solvent. Odată întărit, produsul poate fi îndepărtat doar mecanic. 

▪ Depozitați în locuri lipsite de umiditate sau de caldură.  

▪ Evitați contactul direct cu razele solare.  

 

AMBALAJ 
 

AQUAFIX HYBRID este ambalat în cartușe din PE de 290 ml. Păstrați produsul în locuri uscate și în ambalajul original 

bine închis, la o temperatură cuprinsă între 5° și 25°C. În aceste condiții valabilitatea este de minim 12 luni. 

 

DATE TEHNICE ȘI  DE PERFORMANȚĂ 
 

Aspect materiale tixotropic 

Culoare gri 

Natura Chimică: SiMP – Silyl Modified Polymer – Hybrid Technology 

Greutate specifică (g/cc) 1,58±0,02 

Întărirea în grosime (mm) dupa 1 zile la 23°C si 50% U.R.) 2,0 

Duritate Shore A (N/mm2) 28÷35 

Timp deschis (min) (23°C si 50% U.R.) 30÷50 

Modul elastic 100% [N/mm2] (ISO 37 DIN 53504) > 0,7 

Rezistență la Tracțiune[N/mm2] (ISO 37 DIN 53504) > 1,7 

Alungire [%] (ISO 37 DIN 53504)  > 350 

Temperatura de aplicare permisă de la +5 °C la +40 °C 

Temperatura de aplicare [°C] de la +5°C la +40°C 

Rezistența termică: da -40 °C la +100 °C (120 °C) 
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Compatibilitate Chimică  

Rezistență optimă la imersie în apă dulce, apă de mare, soluții caustice sau detergenți. Are o bună rezistență la benzină, 

grăsimi și uleiuri minerale. 

Nu rezistă la acizi organici, acizi minerali sau solvenți concentrați.   .  

Pentru o folosire corectă a produsului consultați Fișa de Siguranță. 

 

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 
 

Lipirea și sigilarea geomembranelor G-TEX pe suprafețe particulare ca: oțel inox, aluminiu, fier, cupru, sticlă, materiale 

plastice, sintetice sau de constructii (beton, gresie, piatră naturală sau caramidă) vor fi realizate cu adezivul 

monocomponent pe bază de SiMP Polimer Sylil modificat reactiv la umiditate și elasticitate permanentă, cu impact 

ambiental scăzut, lipsit de solvenți si izocianați, tip AQUAFIX HYBRID de la GEODRY (caracteristici și performanțe conform 

Fișei Tehnice). 

Suprafețele geomembranelor de lipit trebuie să fie curate, lipsite de praf, de resturi de ciment sau de orice alt material care 

poate impiedica o perfectă aderență a adezivului. Adezivul va fi aplicat direct cu cartușul sau cu o spatulă cu dinți 

triunghiulari de 3 mm. Consum pe cartus: 3 ml pentru un cordon de 10 x 10 mm. 

 

 

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

Tel. +40 368 008 531 

office@geodry.ro 


