
 

www.geodry.ro 1 

 
 
 
 
 
 
GEL MINERAL IMPERMEABILIZANT CU ACȚIUNE OSMOTICĂ, IDEAL 
PENTRU HIDROIZOLAREA STRUCTURILOR DIN BETON SUPUSE 
CONTACTULUI CU APA: PISCINE, BAZINE, GALERII, FUNDAȚII. 
  
 
 
 
 
 
 

Fișă Tehnică – Rev. 02/2019 

DESCRIERE  
 

AQUABLOCK EXTEND este un gel mineral cu penetrare osmotică hidroizolantă, pe bază de lianți hidraulici, agenți speciali 

hidrofobi și rășini sintetice. Poate fi aplicat pe toate suprafețele solide și consistente din beton sau din zidarie. Are o 

aderență purternică pe suport , hidroizolând chiar și în strat subțire, fiind ușor de aplicat. AQUABLOCK EXTEND dezvoltă 

o acțiune de penetrare, cu stabilizarea componenților solubili din ciment și cu formarea unei cristalizări insolubile în 

interiorul capilarității suportului. Permite formarea unei bariere chimice stabile care sigilează porozitatea structurilor, 

opunând rezistență la presiunea hidraulică pozitivă sau negativă a apei și mentinând o bună transpirabilitate. 

 

Conform Normei Europene EN 1504-2 de protecție a suprafețelor (C) conform principiilor MC și IR (“Sisteme de 

protecție a suprafețelor din beton”). 

 

DOMENII DE APLICARE  
 

AQUABLOCK EXTEND este utilizat pentru hidroizolarea superficială la interior sau exterior a suporturilor pe bază de 

ciment, pentru refacerea și pentru protecția structurilor de fundații supuse infiltrațiilor de apă, umidității sau pentru protecția 

structurilor în contact continuu cu apa.   

AQUABLOCK EXTEND poate fi aplicat pentru hidroizolarea structurilor hidraulice cu presiune hidrostatică pozitivă precum 

piscine, rezervoare, stații de epurare, pereți de fundații, diguri, canale hidroelectrice sau de irigații, sau cu presiune 

hidrostatică negativă precum pasaje subterane, tuneluri, puțuri de lift, pereți de pivniță. 

 

PREGĂTIREA SUPRAFEȚELOR 
 

Suprafețele de hidroizolat trebuie să fie perfect curate și compacte. Îndepărtați mecanic părțile care se desprind, laptele 

de ciment, uleiuri decofrante, vopseluri vechi și tot ceea ce poate să compromită aderența, succesiv spălati cu apă sub 

presiune. În prezența șirurilor continue de apă, blocați infiltrațiile cu mortarul cu priză și întărire rapidă AQUABLOCK 

ULTRAFAST. Eventualul fier de armatură desprins sau distanțierii metalici la vedere trebuie să fie curătați cu acuratețe de 

oxidul prezent și tratat cu mortarul mineral monocomponent tixotropic, cu inhibitor de coroziune tip GEOFER 1 K. Sigilați 

eventualele fisuri sau crăpături și realizați o plintă la 45° între perete și pardoseală, utilizând mortarul mineral tixotropic, 

ranforsat cu fibre și cu contracție controlată, din linia GEOGROUT de la GEODRY. Pentru a îmbunătăți aderența și pentru 

o maturare corectă, umeziți cu apă până la saturare suprafața de hidroizolat și eliminați excesul de apă în momentul 

începerii lucrărilor. 

 

PREGĂTIREA PRODUSULUI 
 

Vărsați într-un recipient 5,5-6 litri de apă curată (în funcție de unealta folosită pentru aplicare) pentru fiecare sac de 

AQUABLOCK EXTEND de 25 kg și amestecați folosind un mixer electric la viteză mică, pentru evitarea înglobării de aer 

excesive. Amestecați pentru circa 5 minute, având grijă să încorporați și pulberea de pe pereții laterali și de la baza 

recipientului până la omogenizarea completă a mortarului (lipsa totală a aglomerarilor). Lăsați amestecul obținut în repaos 

pentru 5-10 minute, reamestecându-l bine înainte de utilizare. 
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APLICARE 
 

Aplicarea AQUABLOCK EXTEND poate fi efectuată: 

− cu bidineaua, necesită 2-3 straturi (în funcție de tipul de intervenție), asigurându-vă că stratul anterior este suficient de 

uscat înainte de a-l aplica pe următorul (în general după 4-5 ore, în funcție de condițiile ambientale și de porozitatea 

suportului, fără să depășească 24 ore); 

− cu spatula, utilizând circa 5-5,5 litri de apă pentru amestec în modul de a obține o consistență mai puțin fluidă. Este de 

preferat să se aplice prima mână cu bidineaua; 

− Prin pulverizare, în minim două straturi, utilizând mașina de tencuit cu cap de pulverizare special, asigurându-vă că 

stratul anterior este suficient de uscat înainte de a-l aplica pe următorul, pentru o grosime totală de 4 mm.  

 

CONSUM 
 

1,5 kg/m2 pe mm de grosime. 

 

RECOMANDĂRI 
 

▪ AQUABLOCK EXTEND este un produs pe bază de ciment și ca atare vor fi observate toate detaliile pentru o maturare 

corectă.  

▪ În zilele cu vânt sau foarte însorite, umeziți suprafața pentru a evita evaporarea rapidă a apei din amestec. 

▪ Nu efectuați intervenții la temperaturi inferioare de  +5 °C sau pe suprafețe expuse la raze solare puternice.  

▪ Nu aplicați în grosime totală mai mare de 4 mm deoarece pot aparea fisuri sau crăpături.  

 

AMBALARE 
 

AQUABLOCK EXTEND este ambalat în sac de 25 kg pe palet de 1500 kg. Păstrați produsul în locuri uscate și în ambalajul 

original bine inchis. În aceste condiții valabilitatea este de minim 12 luni. 

 

DATE TEHNICE 
 

Conform Normei: EN 1504-2 

Clasa de apartenență conform EN 1504-2: 

de protecție a suprafețelor (C)  

- controlul umidității  (MC) 

- creșterea rezistivității (IR) 

Aspect:  pulbere 

Culoare: gri 

Masă volumetrică aparentă (kg/m3): 1250 

Masa volumetrica a amestecului  (kg/m3): 1700 

Reziduu solid (%): 100 

Granulometrie (mm): 0,4 

Raport de amestec: 5,5-6 litri de apă la 25 kg de pulbere 

Valoare pH: ≥ 12 

Grosime maximă aplicată pe strat (mm): 2 

Grosime maximă realizabilă (mm): 4 

Durata amestecului (pot life): ~ 1 h 

Timp de așteptare între straturi: ≤ 24 h 

Punerea în serviciu: 7 zile 

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

Temperatura de exercițiu: de la -30 °C la +90 °C 
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PRESTAȚII FINALE conform EN 1504-2 principii MC-IR 
 

 Cerințe Rezultate Metode de proba 

Rezistența la compresiune după 28 zile (MPa): - > 25,0 EN 12190 

Rezistența la încovoiere după 28 zile (MPa): -  > 6,0 EN 196/1 

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 

1,52 

EN 1542 
Compatibilitate termică la ciclurile îngheț/dezgheț cu 
imersie în săruri, măsurata ca aderență (N/mm2): 

1,15 

Permeabilitate la vapori - grosime de aer echivalent SD 
(m): 

Clasa I SD < 5 
(permeabilă la 
vapori) 

SD < 5 
EN ISO 7783-1 

µ = 60 

Absorbția capilară și permeabilitatea la apă (kg/m2∙h0,5): < 0,1 0,02 EN 1062-3 

Impermeabilitate – presiune pozitivă (atm): - 1,5 DIN 1048 

Impermeabilitate – presiune negativă (atm): - 0,5 DIN 1048 

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

 

 

INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ 
 

Produsul conține ciment care în contact cu transpirația de pe corp produce o reacție alcalină iritantă și sensibilă pentru 

piele.  

Folosiți mănuși și echipament protectiv. 

Pentru o folosire corectă a produsului consultați Fișa de Siguranță. 

 

CAIET DE SARCINI 
 

Tratamentul presiunii apei în structurile de beton destinate contactului continuu cu apa, supuse presiunii hidrostatice 

pozitive și negative, se va realiza cu gelul mineral hidroizolant cu acțiune osmotică, în conformitate cu EN 1504-2 de 

protecție a suprafețelor (C) (principiile MC și IR) pentru protecția betonului, tip AQUABLOCK EXTEND de la GEODRY 

(caracteristici și performanțe conform Fișei Tehnice). Aplicarea va fi efectuată în minim două sau trei straturi încrucișate, cu 

spatula, bidineaua sau prin pulverizare pe suprafețe curate, saturate de apă respectând un consum de 1-1,2 kg/m2 pe mm 

de grosime pentru aplicarea cu bidineaua, sau 1,5 kg/m2 pe mm de grosime pentru aplicarea cu spatula.  

 

 

 

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

Tel. +40 368 008 531 

office@geodry.ro 


