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GEOMEMBRANĂ DIN ALUMINIU - FPO,  DE CULOARE ALBĂ 
REFLEXIVĂ, HIDROIZOLANTĂ, IMPERMEABILĂ, ANTIRĂDĂCINĂ, 
ANTIMUCEGAI, CU REZISTENȚĂ RIDICATĂ LA STRĂPUNGERE, 
FLEXIBILĂ CHIAR ȘI LA TEMPERATURI SCĂZUTE (-30°C), CU 
CONTROLUL DIFUZIEI VAPORILOR DE APĂ ȘI STABILITATE 
DIMENSIONALĂ CUPRINSĂ ÎNTRE -40 °C ȘI +80 °C, PENTRU 
REALIZAREA DE HIDROIZOLAȚII PE SUPRAFEȚE DE ORICE TIP 
ȘI DIMENSIUNE. 
 
 
 
 
 

Fișă Tehnică – Rev. 02/2019 

DESCRIERE  
 

G-TEX REFLEX geomembrană polimerică multistrat, 

cu tehnologie exclusivă compusă din: 

− Folie de aluminiu albă. 

− FPO: dublu strat de Poliolefină flexibilă + EVA 

(Etilen Vinil Acetat), cu elasticitate permanentă și 

geometrie variabilă, ce permite compensarea și 

absorbirea variațiilor dimensionale din suport; 

− TNT/S: Tesut-NeȚesut în polipropilenă de 150 g/m2 

ce garantează controlul difuziei vaporilor de apă. 

G-TEX REFLEX este hidroizolantă, cu rezistență 

ridicată la străpungere, reflexivă, cu controlul difuziei 

vaporilor de apă și stabilitate dimensională cuprinsă 

între -40°C și +80°C, antirădăcină, antimucegai, 

elastică, flexibilă și rezistentă la imersie continuă.  

G-TEX REFLEX permite realizarea sistemelor de hidroizolații la balcoane și terase înainte de aplicarea pardoselilor 

tehnice, pe acoperișuri plane sau pe suprafețe de orice tip și dimensiune, garantând continuitatea hidroizolației chiar și în 

prezența fisurilor superficiale din suport, limitându-le, fără a se deteriora. 

Datorită suprafeței finisate în aluminiu de culoare albă reflexivă, G-TEX REFLEX previne acumularea de caldură în stratul 

suport diminuând transferul termic în clădire. 

Datorită suprafeței sale netede garantează o curgere perfectă a apelor pluviale evitând implicit acumularea de murdărie. 

G-TEX REFLEX poate fi lăsată la vedere și nu necesită ulterioare straturi protective, permițând o bună pietonabilitate de 

serviciu. 

 
 

Conform Normei Europene EN 13956 (“ Membrane flexibile pentru hidroizolații – Membrane din material plastic și din cauciuc 

pentru hidroizolarea acoperișurilor”) 

 

 

DOMENII DE APLICARE 
 

Proiectată pentru a garanta în timp o etanșare perfectă, G-TEX REFLEX este utilizată pentru hidroizolații la balcoane și 

terase înainte de aplicarea pardoselilor tehnice, pe acoperișuri plane sau suprafețe mari cu finisaj la vedere, înainte de 

instalarea panourilor fotovoltaice și pentru hidroizolarea bazinelor sau rezervoarelor destinate colectării fluidelor. La 

realizarea acoperișurilor reci (Cool Roof) este folosită pentru hidroizolarea suportului și pentru reducerea absorbției razelor 

solare, diminuând transferul termic în clădire. G-TEX REFLEX este ideală ca suport hidroizolant pentru suprafețele 

prevăzute cu pardoseli tehnice sau înainte de amenajarea teraselor, grădinilor suspendate naturale sau artificiale și a 

acoperișurilor verzi (Green Roof).  
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PREGĂTIREA SUPORTULUI 
 

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. 
 
Șape pe bază de ciment 
Se vor prevedea pantele și se vor poziționa eventualele sifoane pentru o corectă colectare a apelor. Șapele pe bază de 
ciment vor trebui să fie maturate (minim 28 de zile), trebuie să fie uscate și să aibă un conținut de umiditate sub 4%, plane, 
solide, compacte, lipsite de părți friabile, praf, grăsimi și orice alt material care ar putea împiedica o lipire perfectă a 
adezivului. 
Eventualele neregularități se vor nivela prin utilizarea produselor specifice GEODRY. Suprafețele foarte poroase, 
absorbante și sfărămicioase superficial vor trebui consolidate cu promotori de aderență specifici GEODRY. 
 
Șape pe bază de anhidrite 
Șapele pe bază de anhidrite și suprafețele pe bază de gips nu vor trebui să aibă o umiditate reziduală mai mare de 0,5%. 
Pentru a garanta o perfectă aderență a adezivului se recomandă șmirgheluirea suprafeței și tratarea acesteia cu amorsă 
conform prescripțiilor furnizorului de șapă. 
În caz de necesitate se vor prevedea măsuri de contrastare a posibilității prezenței umidității în suport.  
 
Pardoseli ceramice existente 
Pardoselile trebuie să fie întregi, rezistente și aderente, uscate și curățate de resturile de la lucrările precedente și de orice 
alte materiale care pot compromite aderența, cum ar fi: uleiuri, grăsimi, ceară. 
Eventualele plăci aflate în faza de desprindere se vor îndepărta, suprafața urmând a fi nivelată cu produse specifice 
GEODRY. 
Pentru o curățare corectă, se va spăla vechea pardoseală cu o soluție din apă și sodă caustică (30%), clătindu-se cu apă 
din abundență de câteva ori pentru eliminarea oricărui reziduu. 
 
Suprafețe din beton 
Suprafețele din beton trebuie să fie compacte, uscate, solide, curate, lipsite de orice părți friabile, de praf sau de urme de 
uleiuri sau materiale antievaporante. În prezența structurilor cu beton degradat, se va proceda la curățarea oxidului de fier 
de pe armătură și la îndepărtarea betonului în fază de desprindere (se recomandă hidrosablarea sau spălarea cu presiune 
mare). Se vor trata armăturile de fier cu protectiv pasivizant, se vor reconstrui volumele inițiale ale betonului și se vor finisa 
suprafețele cu mortare de reparații specifice GEODRY. Este necesară saturarea betonului cu apă, înainte de aplicarea 
adezivilor AQUABOND EXTRAFLEX / RAPID/ AQUASAFE ULTRATECH, pentru lipirea geomembranei. 
 
**Suprafețe cu membrane bituminoase existente 
Îndepartati complet stratul de membrană bituminoasă veche și procedați la o curățare buna prin hidrosablare sau spălare 
cu apă la presiune ridicata. La final, refaceți planeitatea suprafețelor, folosind produsele specifice GEODRY, prevăzând 
pantele necesare pentru o corectă scurgere a apelor pluviale. Ca alternativă, peste membrana existenta se poate realiza 
o șapă pe bază de ciment pe care se poate aplica sistemul de hidroizolare. 

 
Tencuieli 
Tencuielile trebuie să fie maturate și să fie suficient de plane, uscate, solide, consistente și mecanic rezistente. Eventualele 
finisaje cu vopsele vechi trebuie să fie îndepărtate astfel încât să nu compromită lipirea sistemului. Suprafețele poroase 
excesiv și friabile vor fi reparate și consolidate cu produsele specifice GEODRY. 
 

 

MOD DE APLICARE 
 

      Hidroizolarea teraselor, acoperișurilor și a suprafețelor de orice dimensiune  

1. Poziționați și lipiți în prealabil scurgeri, sifoane sau rigole alese din liniile G-DRAIN, AQUA-GO sau elementul 

AERISITOR, prevăzând pantele și luând în considerare grosimea materialelor care urmează a fi aplicate. 

2. Amestecați cu apă adezivul specific AQUABOND EXTRAFLEX, până la o perfectă omogenizare pentru lipirea 

geomembranei G-TEX REFLEX pe suportul pe baza de ciment, respectânt  modalitatea de preparare a produsului 

descrisă în Fișa Tehnică.  

Tratarea rosturilor structurale: 

3. Procedați la sigilarea rosturilor structurale, îndoind și introducând în forma de omega geomembrana G-TEX respectând 
dimensiunea acestuia, lăsând de o parte și de alta câte 15 cm pentru lipirea ulterioară a acesteia pe suport cu adezivul 
AQUABOND EXTRAFLEX / RAPID. Introduceți în interiorul rostului cordonul de spumă poliuretanică expandată cu 
celule închise de tip G-FOAM. În corespondența rostului, lipiți G-TEX INFINITY și ulterior procedați la închiderea rostului 
cu o bandă de geomembrană (lungimea în bază a dimensiunii rostului), creând un omega invers în corespondența 
cordonului. 

4. Tăiați și îndoiți G-TEX REFLEX în funcție de dimensiunea suprafeței de hidroizolat, prevăzând juxtapunerea 

geomembranelor. 
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5. Aplicați cu o spatulă dințată de 6 mm pe stratul suport, unidirecțional, în sensul întinderii geomembranei G-TEX 

REFLEX, o cantitate de adeziv AQUABOND EXTRAFLEX  suficientă pentru a permite geomembranei lipirea totală. 

6. Lipiți pe toată suprafața G-TEX REFLEX pe stratul proaspăt de adeziv, tinând cont de juxtapunerea geomembranelor 

cât mai apropiate posibil una față de cealaltă. Comprimați suprafața geomembranei cu o spatulă lisă în sensul întinderii 

adezivului, astfel încât să nu lăsați bule de aer, garantând  o lipire perfectă. 

7. În corespondența rostului structural tratat cu G-FOAM, nu lipiți G-TEX REFLEX pe toată suprafața, ci întrerupeți 

aplicarea respectând rostul. Confecționați o altă bandă  de G-TEX REFLEX, în baza lățimii rostului și poziționați-o 

peste G-FOAM, astfel încât să creați un omega invers. Lipiți banda pe lungul ambelor laturi, și ulterior lipiți deasupra 

G-TEX REFLEX, cu adezivul bicomponent reactiv AQUAFIX ULTRA A+B, cu o spatulă cu dinți triunghiulari de 3 mm, 

exercitând o presiune adecvată pe toată lungimea suprapunerilor realizate. 

8. La sfârșitul aplicării totale a geomembranei G-TEX REFLEX, tratați rosturile juxtapuse dintre geomembranele 

adiacente: verificați că secțiunile geomembranelor juxtapuse sunt lipsite de praf, de reziduri din ciment, sau de orice 

alt material care poate compromite lipirea benzii G-TEX STRIP H 10 REFLEX (lățimea benzii 10 cm). Aplicați cu o 

spatulă cu dinți triunghiulari de 3 mm adezivul sigilant AQUAFIX ULTRA A+B, lipiți G-TEX STRIP H 10 REFLEX pe 

stratul de adeziv proaspăt. Cu o rolă, exercitați o presiune adecvată pe toată lungimea juxtapunerilor realizate, 

eliminând excesul de produs, astfel încât să nu lăsați bule de aer, pentru a garanta o lipire perfectă. 

9. În corespondența conexiunii pardoseală-perete, în prezența îmbinărilor rotunjite este posibil să ridicați geomembrana 

pe părțile verticale la înălțimea necesară. Pentru conexiunile nerotunjite prevedeți sigilarea dintre geomembrana 

verticală cu cea orizontală utilizând banda perimetrală G-TEX STRIP H 20 REFLEX lipită cu adezivul bicomponent 

AQUAFIX ULTRA A+B. 

10. Pentru sigilarea colțurilor interne, externe și/sau a punctelor critice, utilizați  banda butilică  autoadezivă G-TEX STRIP 

H10 BUTYL, având grijă să adere perfect la marginile de sigilat. 

 

Hidroizolarea rezervoarelor sau a bazinelor pentru recoltarea fluidelor 

 

a) Hidroizolarea suprafețelor verticale 

1. Tratați preventiv, în baza specificațiilor producătorului, piesele de incorporat prevăzute în proiect, cum ar fi scurgeri, 

tuburi din PVC, oțel, aluminiu sau alte elemente. 

2. Amestecați cu apă adezivul AQUABOND EXTRAFLEX, respectând modalitatea de preparare a produsului descrisă în 

Fișa Tehnică. 

3. Tăiați și îndoiți G-TEX REFLEX în funcție de dimensiunile pereților, prevăzând lipirea geomembranei pe pereții verticali 

până la conexiunea cu suprafața orizontală. 

4. Aplicați AQUABOND EXTRAFLEX cu ajutorul unei spatule dințate de 6 mm, având grijă să mențineți întinderea 

adezivului într-o singură direcție, aceeași cu sensul de întindere a geomembranei G-TEX REFLEX. 

5. Lipiți pe toată suprafața G-TEX REFLEX pe stratul proaspăt de adeziv, tinând cont de juxtapunerea geomembranelor 

cât mai apropiate posibil una față de cealaltă. 

6. Comprimați suprafața geomembranei cu o spatulă lisă în sensul întinderii adezivului, astfel încât să nu lăsați bule de 
aer, garantând  o lipire perfectă. 

 
b) Hidroizolarea suprafețelor orizontale 

7. Procedați, cu aceeași tehnică de montaj, la hidroizolarea suprafețelor orizontale, lipind pe toată suprafața 

geomembrana G-TEX REFLEX pe stratul proaspăt de adeziv, tinând cont de juxtapunerea geomembranelor cât mai 

apropiate posibil una față de cealaltă. În funcție de configurația geometrică a structurii, evaluați dacă se poate aplica 

geomembrana fără întreruperi între suprafața verticală și cea orizontală astfel încât să garantați o hidroizolare continuă. 

 

c) Sigilarea rosturilor geomembranelor juxtapuse 

8. La sfârșitul aplicării totale a geomembranei G-TEX REFLEX, tratați rosturile juxtapuse dintre geomembranele 
adiacente: verificați că secțiunile geomembranelor juxtapuse sunt lipsite de praf, de reziduri din ciment, sau de orice 
alt material care poate compromite lipirea benzii hidroizolante G-TEX STRIP H 10 REFLEX ( lățimea benzii 10 cm ). 
Aplicați cu o spatulă cu dinți triunghiulari de 3 mm adezivul sigilant AQUAFIX ULTRA A+B, lipiți G-TEX STRIP H 10 
REFLEX pe stratul de adeziv proaspăt. Cu o spatulă lisă, exercitați o presiune adecvată pe toată lungimea benzii 
aplicate, eliminând excesul de produs, astfel încât să nu lăsați bule de aer, pentru a garanta o lipire perfectă. 

9. Pentru sigilarea colțurilor interne și/sau externe, utilizați banda G-TEX STRIP H 20 REFLEX (lățimea benzii 20 cm) de 

lipit cu adezivul sigilant AQUAFIX ULTRA A+B, având grijă să adere perfect marginile membranelor fără a lăsa bule 

de aer sau pliuri. 

 

RANDAMENT 
 

1,00 m2/ m2 pe suprafața de hidroizolat. 
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RECOMANDĂRI 
 

▪ Nu utilizați pe suporturi nematurate sau cu umeditate reziduală ≥ cu 4%. În orice altă situație, consultați Biroul Tehnic 

Geodry pentru o predispunere corectă a elementelor de aerisire pe suprafața de hidroizolat. 

▪ Pentru sigilarea marginilor rezervoarelor sau a bazinelor de recoltare a fluidelor, se recomandă folosirea benzilor G-

TEX STRIP H20 REFLEX care trebuie să adere perfect pe suprafața geomembranei  fără a lăsa bule de aer sau pliuri. 

▪ Nu utilizați G-TEX STRIP H 10 BUTYL pentru hidroizolarea bazinelor unde este prevăzut contactul continuu cu fluidele. 

▪ Pentru sigilarea rosturilor juxtapuse cu G-TEX STRIP  H 10 REFLEX, se recomandă utilizarea benzilor adezive din 

hârtie pentru evitarea murdăririi geomembranei cu adezivul bicomponent AQUAFIX ULTRA A+B. Eventualele 

surplusuri de produs pot fi îndepărtate cu ușurință doar imediat după aplicare. 

▪ Eventualele perforări ale geomembranei G-TEX REFLEX trebuie să fie reparate prin aplicarea de bucăți de 

geomembrană corespondente dimensiunilor părților deteriorate, sigilate corespunzator.  

▪ În prezența elementelor din oțel, metal, materiale plastice sau PVC, sigilați G-TEX REFLEX cu adezivul sigilant  specific 

AQUAFIX HYBRID 

▪ Păstrați produsul în ambalajul original. 

 

AMBALARE 
 

Role ambalate în polietilenă  

• m2 15 (10 m lungime x 1,5 m latime); 

• m2 30 (20 m lungime x 1,5 m latime). 

 

 

DATE TEHNICE  
 

DATE DE IDENTIFICARE 

Lungime (m) 10 sau 20 

Lățime (m) 1,50 

Greutate (g/m2) 620 

Grosime (mm) 0,80 

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

 

 

REZULTATE FINALE conform EN 13956 
 

 Cerințe Rezultate Metode de proba 

Etanșeitate  Apobat EN 1928 Met. B 

Rezistența la tracțiune (N/50 mm) 
MLV L ≥ 425 

MLV T ≥ 190 

L = 425 

T = 190 
EN 12311-2 Met. A 

Alungire (%) 
MLV L ≥ 29 

MLV T ≥ 220 

L = 29 

T = 220 
EN 12311-2 Met. A 

Rezistența la încărcări statice (kg): MLV ≥ 20 ≥ 20 EN 12730 Met. B 

Flexibilitate la temperaturi joase (°C)  ≤ -30 EN 495-5 

Rezistența la foc Euroclasa F EN 13501-1 

Defecte vizibile  Apobat EN 1850-2 

Rectilinitate g ≤ 50 g = 50 EN 1848-2 

Planeitate p ≤ 10 p = 10 EN 1848-2 

 

| MLV = Valorile limitelor declarate | 

 

 

Alte caracteristici Cerințe Rezultate Metode de proba 

Stabilitate dimensionala (%)  
L = -0,2 

T = 0 
EN 1107-02 

Efectele produselor chimice în soluție saturată de hidroxid 
de calciu la 23°C 

valori nemodificate dupa 28 zile EN 1847 

 

| Declarațiile sunt valabile la o temperatură ambientală de +23 °C cu o perioadă de probă de 28 zile | 

 



 

 

CAIET DE SARCINI 
 

Furnizarea și punerea în operă a geomembranei din aluminiu - FPO, de culoare  albă lucioasă reflexivă, impermeabilă, cu 

rezistență ridicată la străpungere, cu controlul difuziei vaporilor de apă și stabilitate dimensională cuprinsă între -40 °C și 

+ 80 °C, antirădăcină, antimucegai, elastică, flexibilă, rezistentă la contactul continuu cu fluidele tip G-TEX REFLEX de la 

GEODRY (caracteristici și performanțe conform Fișei Tehnice), specifică pentru realizarea hidroizolațiilor pe suprafețe de 

orice tip sau dimensiune. Geomembrana răspunde la cerințele minime cerute de EN 13956 pentru “ Membrane flexibile 

pentru impermeabilizari”, respectă rezistența chimică a membranelor din material plastic cu privire la cele mai comune 

substanțe chimice și este complet intactă și fără defecte vizibile conform EN 1850-2. 

Suprafețele vor trebui să fie curate, solide, degresate, lipsite de părți inconsistente sau în faza de desprindere și se va 

evalua necesitatea unor pante adecvate, astfel încât să garanteze o curgere corectă a apelor evitându-se băltirea acestora 

sau posibila necesitate de a aplica un strat de nivelare. 

 

Hidroizolarea teraselor, acoperișurilor și a suprafețelor de orice dimensiune 

G-TEX REFLEX va fi lipită pe suportul solid și degresat cu adezivul pe bază de ciment cu efect gel-sol-gel și performanțe 

ridicate, clasificat C2TE S1, conform Normei EN 12004, tip AQUABOND EXTRAFLEX, de la GEODRY. Rosturile dintre 

geomembranele G-TEX REFLEX juxtapuse vor fi sigilate cu banda impermeabilă din aluminiu - FPO, lățime 10 cm, tip G-

TEX STRIP H 10 REFLEX de la GEODRY, lipită cu adezivul bicomponent reactiv, tip AQUAFIX ULTRA A+B de la 

GEODRY. Pentru sigilarea colțurilor interne, externe și/sau punctele critice, folosiți banda butilică de culoare albă, 

autoadezivă, tip G-TEX STRIP H10 BUTYL. 

 

Hidroizolarea rezervoarelor și bazinelor pentru recoltarea fluidelor 

G-TEX REFLEX va fi lipită pe suportul solid și degresat cu adezivul pe bază de ciment cu efect gel-sol-gel și performanțe 

ridicate, clasificat C2TE S1, conform Normei EN 12004, tip AQUABOND EXTRAFLEX, de la GEODRY. Rosturile dintre 

geomembranele G-TEX REFLEX juxtapuse vor fi sigilate cu banda impermeabilă din aluminiu - FPO, lățime 10 cm, tip G-

TEX STRIP H 10 REFLEX de la GEODRY, lipită cu adezivul bicomponent reactiv, tip AQUAFIX ULTRA A+B de la 

GEODRY. Sigilarea colțurilor interne și/sau externe, se va realiza prin lipirea benzii impermeabile din aluminiu - FPO, 

lățime 20 cm, tip G-TEX STRIP H 20 REFLEX de la GEODRY, cu adezivul bicomponent reactiv, tip AQUAFIX ULTRA 

A+B. 

 

Pentru orice informații sau aplicări speciale, consultați Serviciul de Asistență Tehnică GEODRY.  
Tel. +40 368 008 531 
office@geodry.ro 

 


