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GEOMEMBRANĂ DIN FPO, HIDROIZOLANTĂ, IMPERMEABILĂ, 
ELASTICĂ, ANTIRĂDĂCINĂ, ANTIBACTERIANĂ, ANTIMUCEGAI, 
CU REZISTENȚĂ RIDICATĂ LA STRĂPUNGERE, FLEXIBILĂ 
CHIAR ȘI LA TEMPERATURI SCĂZUTE (-30°C), CU CONTROLUL 
DIFUZIEI VAPORILOR DE APĂ, PENTRU REALIZAREA 
HIDROIZOLAȚIILOR LA FUNDAȚII SAU LA STRUCTURI DIN 
BETON / ZIDĂRIE SUPUSE LA PRESIUNE HIDROSTATICĂ 
POZITIVĂ 
 

 
 
 

Fișă Tehnică – Rev. 02/2019 

CARACTERISTICI TEHNICE  
 

G-TEX FOUNDATION este o geomembrană polimerică 

multistrat, cu tehnologie exclusivă compusă din:  

− TNT: Țesut-NeȚesut (fibre de poliester rezistente la alcali) ce 

garantează o aderență ridicată cu adezivii specifici GEODRY 

și rezistență ridicată la  tracțiune; 

− 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: Țesut-NeȚesut în polipropilenă de 150 g/m2 ce 

garantează o difuzie ridicată a vaporilor de apă. 

G-TEX FOUNDATION are capacitatea de a compensa solicitările termice și fizico-mecanice la care este supusă, fără să 

își deterioreze în timp propriile caracteristici de hidroizolare și de rezistență mecanică chiar și sub acțiunea traficului greu. 

G-TEX FOUNDATION este hidroizolantă, impermeabilă, cu rezistență ridicată la străpungere, cu controlul difuziei vaporilor 

de apă, elastică, cu capacitate de a face punte peste fisuri, antirădăcină, rezistentă la agresiuni bacterice, la proliferarea 

mucegaiurilor și a mușchilor, la hidrocarburi și la substanțe alcaline. 

G-TEX FOUNDATION permite realizarea sistemelor de hidroizolații la fundatii sau la structurile din beton/zidărie supuse 

la presiune hidrostatică pozitivă. Rezistența ridicată la străpungere garantează integritatea și continuitatea stratului 

hidroizolant, chiar și fără a interpune straturi protective suplimentare. 

 

DOMENII DE APLICARE 
 

Proiectată pentru a garanta în timp o perfectă etanșare, G-TEX FOUNDATION este utilizată pentru hidroizolatii orizontale 

și verticale la pereți de fundații, pereți de sprijin, parcări subterane, rezervoare și bazine din beton, fose septice, canale de 

dren, puțuri de lift, structuri de fundații directe (piloni, grinzi, plăci).  

G-TEX FOUNDATION este ideală pentru hidroizolarea suprafeţelor din beton pe care se instalează pavele sau plăci din 

ciment.  

Datorită caracteristicilor sale de rezistență ridicată la substantele chimice*, G-TEX FOUNDATION își păstrează 

caracteristicile tehnice neschimbate în contact cu orice tip de teren. 

 

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 (decofranți). 

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 

lipirea perfectă a geomembranei G-TEX FOUNDATION. 

 

 
*   Vizualizați tabel pag.3 
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Prevedeți întotdeauna un drenaj vertical adecvat care să fie conectat la centura de scurgere a perimetrului, situată la baza 

clădirii, pentru a evita stagnarea apelor pluviale. 

Pentru aplicații pe plăci de fundații supuse ascensiunii gazului RADON, prevedeți întotdeauna țevi adecvate de aerisire 

care să fie introduse sub acestea, pentru a elimina atât umezeala în creștere datorată capilarității, cât și gazul provenit din 

pamânt. 

Suprafețele din beton trebuie să fie compacte, uscate, solide, curate, lipsite de orice părți friabile, de praf sau de urme de 

uleiuri.  

În prezența structurilor din 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 la presiune mare), se vor trata armăturile de 

fier cu protectiv pasivizant monocomponent tixotropic tip GEOFER 1 K. Se vor reconstrui volumele inițiale ale betonului și 

se vor finisa suprafețele cu mortare de reparații specifice de tip GEOGROUT de la GEODRY.  

În cazul temperaturilor ridicate sau a suporturilor foarte uscate se recomandă umezirea betonul înaintea aplicării adezivului.  

 

MOD DE APLICARE 
 

Hidroizolarea la fundații sau la structurile din beton / zidărie 

1. Amestecați cu apă adezivul specific AQUABOND ONE, specific pentru lipirea geomembranei G-TEX FOUNDATION 

pe suport pe baz de ciment, respectând modalitatea de preparare a produsului descrisă în Fișa Tehnică. 

2. Tăiați și poziționați geomembrana G-TEX FOUNDATION pe întreaga suprafață de hidroizolat cu până la 50 cm 

deasupra nivelului cotei zero. 

3. Aplicați cu o spatulă dințată de 6 mm pe stratul suport, unidirecțional, în sensul întinderii geomembranei, o cantitate 

de adeziv AQUABOND ONE suficientă pentru a permite geomembranei lipirea totală. 

4. Lipiți geomembrana G-TEX FOUNDATION pe stratul de adeziv proaspăt, aplicând de sus în jos și tinând cont de 

juxtapunerea geomembranelor cât mai apropiate posibil una față de cealaltă, evitând formarea de pliuri. 

5. Cu o spatulă lisă exercitați o presiune adecvată pe toată lungimea geomembranei, astfel încât să nu lăsați bule de 

aer, garantând astfel o lipire perfectă. 

6. La sfârșitul aplicării totale a geomembranei, sigilați rosturile dintre geomembranele G-TEX FOUNDATION juxtapuse 

cu banda impermeabilă G-TEX STRIP H6. Verificați că secțiunile geomembranelor juxtapuse sunt lipsite de praf sau 

de reziduri din ciment și aplicați cu o spatulă cu dinți triunghiulari de 3 mm adezivul sigilant AQUAFIX POLYS / 

AQUAFIX A+B, specific pentru lipirea și sigilarea geomembranelor G-TEX. Lipiți banda G-TEX STRIP H6 pe stratul 

de adeziv proaspăt și cu spatula lisă exercitați o presiune adecvată pe toată lungimea rosturilor realizate, astfel încât 

să nu lăsați bule de aer și să garantați o sigilare perfectă. 

7. În cazul în care este necesar, tratați colțurile interioare sau exterioare poziționând și lipind cu adezivul AQUAFIX 

POLYS / AQUAFIX ULTRA A+B elementele G-TEX STRIP 90 și G-TEX STRIP 270. 

8. Eventualele perforări datorate instalării altor accesorii vor fi tratate cu adezivul AQUAFIX HYBRID, specific pentru 

lipirea și sigilarea geomembranelor G-TEX pe orice tip de suport : metalic, plastic, sintetic sau pe bază de ciment.  

9. La finalul hidroizolării, procedați la realizarea unui strat de protecție și drenaj vertical, având grijă a nu deteriora stratul 

impermeabil în timpul lucrarilor.  

 

Hidroizolarea suprafețelor orizontale finisate cu pavele sau plăci din ciment  

1. Poziționați toate sistemele de scurgere, precum sifoane, drenuri sau rigole dimensionate corect. 

2. Procedați la hidroizolarea suprafețelor orizontale, descrise în paragrafele de mai sus până la punctul 7. 

3. La finalul hidroizolării așezați un țesut-nețesut de minim 150 g/m2 pentru protejarea geomembranei G-TEX 

FOUNDATION. 

4. Întindeți un pat de nisip de granulometrie adecvată și succesiv procedați la fixarea pavelelor sau a plăcilor din ciment 

respectând recomandările furnizorului (grosime pat nisip, realizare rosturi, etc.). 

 

Hidroizolarea bazinelor din beton 

1. Dacă este necesar pozitionați toate sistemele de scurgere, precum sifoane, drenuri sau rigole dimensionate corect. 
2. Procedați la hidroizolarea suprafețelor orizontale și verticale, descrise în paragrafele de mai sus până la punctul 5. 

3. La finalul aplicării geomembranei pe toată suprafața, sigilați rosturile dintre geomembranele G-TEX FOUNDATION 

juxtapuse cu banda impermeabila G-TEX STRIP H12. Verificați că secțiunile geomembranelor juxtapuse sunt lipsite 

de praf sau de reziduri din ciment și aplicați cu o spatulă cu dinți triunghiulari de 3 mm adezivul sigilant bicomponent 

AQUAFIX ULTRA A+B, specific pentru lipirea și sigilarea geomembranelor G-TEX. Lipiți banda G-TEX STRIP H12 pe 

stratul de adeziv proaspăt și cu spatula lisă exercitați o presiune adecvată pe toată lungimea rosturilor realizate, astfel 

încât să nu lăsați bule de aer și să garantați o sigilare perfectă. 

4. În cazul în care este necesar, tratați colțurile interioare sau exterioare poziționând și lipind cu adezivul AQUAFIX 

ULTRA A+B elementele G-TEX STRIP 90 și G-TEX STRIP 270. 

5. Eventualele perforări datorate instalării altor accesorii vor fi tratate cu adezivul AQUAFIX HYBRID, specific pentru 

lipirea și sigilarea geomembranelor G-TEX pe orice tip de suport : metalic, plastic, sintetic sau pe bază de ciment.  

6. La finalul hidroizolării, în funcție de destinația finală a bazinului (apa incendiu, potabilă, reziduală, uleiuri, benzine, sau 

alte substanțe chimice)  procedați dacă este necesar, la realizarea unui strat de protecție. 
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RANDAMENT 
 

1,00 m2/m2 pe suprafața de hidroizolat.  
 

RECOMANDĂRI 
 

− Necesitatea realizarii hidroizolației plăcilor de fundație, va fi evaluată pe baza caracteristicilor fizice determinate din 

studiul geologic. În cazul solurilor cu pânză freatică la adâncime mică, hidroizolarea va cuprinde toate suprafețele care 

vin în contact cu solul, inclusiv placa de fundație, pentru a preveni pătrunderea apei prezente în sol. Pe lângă 

hidroizolația realizată, este necesară asigurarea unei protecții termice adecvate structurii, deoarece vaporii din 

camerele de la nivelul subsolului pot condensa pe suprafața de contact cu terenul, generând un ambient nesănătos. 

− În cazul în care acoperirea va fi realizată cu pietriș sau piatră de mari dimensiuni, este recomandată acoperirea 

geomembranei G-TEX FOUNDATION cu membrane de protecție, evitând fixarea mecanică cu cuie. Eventualele 

perforări ale geomembranei G-TEX FOUNDATION trebuie să fie reparate prin aplicarea de bucăți de geomembrană 

corespondentă dimensiunii părții deteriorate, sigilate corespunzator.  

− În prezența elementelor din oțel, metal, materiale plastice sau PVC, sigilați G-TEX FOUNDATION cu adezivul sigilant 

specific AQUAFIX HYBRID. 

− Păstrați produsul în ambalajul original. 

− Protejați de expunerea directă la soare. 

 

AMBALARE 
 

Role ambalate în polietilenă.  

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

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

 

DATE TEHNICE  
 

DATE DE IDENTIFICARE 

Lungime (m): 10 sau 20 

Lățime (m): 1,5 

Greutate (g/m2): 800 

Grosime (mm): 1,2 

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

 

REZISTENȚA CHIMICĂ 
 

Rezistența chimică  

Extras din prospectul C.1 regăsit în Paragraful C din Norma EN 13956, referitor la rezistența chimică a membranelor din 

material plastic față de substanțele chimice cele mai comune (concentrația % reprezintă limita concentrației la care  

materialele polimerice sunt rezistente; pentru expunerea la concentrații superioare sau la alte substanțe chimice neregăsite 

în prospect, vor trebui realizate teste, conform EN 1847, vă rugăm să contactați Biroul Tehnic Geodry). 

 

Substanță Concentrație %   

ACIZI ANORGANICI  

Acid sulfuric ≤ 25 

Acid sulfuros  ≤ 6 

Acid azotic  ≤ 5 

Acid clorhidric ≤ 10 

ACIZI ORGANICI  

Acid benzoic Fără limite 

Acid acetic  ≤ 10 

Acid oxalic Fără limite 

Acid oftalic Fără limite 

Acid tartric, soluție apoasă Fără limite 

Acid citric, solutie apoasă Fără limite 

BAZE ANORGANICE   

HIdroxid de sodiu  ≤ 10 
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SOLUȚII SALINE   

Cloruri Fără limite 

Nitrați Fără limite 

Sulfați Fără limite 

Soluții tensioactive Fără limite 

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

CAIET DE SARCINI 
 

Hidroizolarea la fundații sau la structurile din beton / zidărie 

Furnizarea și punerea în operă a geomembranei impermeabile polimerice multistrat din FPO, hidroizolantă, impermeabilă, 

elastică, antirădăcină, antibacteriană, antimucegai, cu rezistență ridicată la străpungere, flexibilă chiar și la temperaturi 

scăzute (-30°C), cu controlul difuziei vaporilor de apă, pentru realizarea hidroizolațiilor la fundații sau la structuri din beton 

/ zidărie supuse la presiune hidrostatică pozitivă, tip G-TEX FOUDANTION de la GEODRY (caracteristici și performanțe 

conform Fișei Tehnice). 

− Suprafețele vor trebui să fie curate, solide, degresate, lipsite de părți inconsistente sau în fază de desprindere, în 

funcție de caracteristicile fizice ale terenului un drenaj vertical corespunzător și o solutie adecvată de protecție 

împotriva gazului RADON.  

− Geomembrana G-TEX FOUDANTION va fi lipită pe suport cu adezivul clasificat C2 de Norma Europeana EN 12004, 

tip AQUABOND ONE de la GEODRY, la hidroizolarea structurilor din beton sau caramidă. Rosturile dintre 

geomembranele G-TEX FOUNDATION juxtapuse vor fi sigilate cu banda impermeabilă elastică din FPO, tip G-TEX 

STRIP H6 de la GEODRY, care se lipesc cu adezivul organic mineral cu elasticitate permanentă, tip AQUAFIX 

POLYS/ AQUAFIX ULTRA A+B de la GEODRY, specific pentru lipirea și sigilarea suprapunerilor dintre 

geomembranele G-TEX. 

 

Hidroizolarea suprafețelor orizontale finisate cu pavele sau plăci din ciment  

Furnizarea și punerea în operă a geomembranei impermeabile polimerice multistrat din FPO, hidroizolantă, impermeabilă, 

cu rezistență ridicată la străpungere, flexibilă chiar și la temperaturi scăzute (-30°C) elastică, antirădăcină, antimucegai, 

tip G-TEX FOUDANTION de la GEODRY (caracteristici și performanțe conform Fișei Tehnice), specifică pentru realizarea 

hidroizolațiilor pe suprafețe orizontale cu pavele sau cu plăci din ciment.  

− Suprafețele trebuie să fie curate, solide, degresate, lipsite de părți inconsistente sau în fază de desprindere și se va 

evalua necesitatea unor pante adecvate astfel încât curgerea apelor pluviale să se facă corect, evitând băltirea apei. 

− G-TEX FOUNDATION va fi lipită pe stratul suport cu adezivul mineral, clasificat C2 conform Normei Europene EN 

12004, tip AQUABOND ONE de la GEODRY. Rosturile dintre geomembranele G-TEX FOUNDATION juxtapuse vor 

fi sigilate cu banda impermeabilă elastică din FPO, tip G-TEX STRIP H12 de la GEODRY, cu ajutorul adezivului 

organic mineral cu elasticitate permanentă, tip AQUAFIX ULTRA A+B de la  GEODRY.  

− La finalul hidroizolării așezați un țesut-nețesut de minim 150 g/m2 pentru protecția geomembranei G-TEX 

FOUNDATION întindeți un pat de nisip de granulometrie adecvată și succesiv procedați la fixarea pavelelor sau a 

plăcilor din ciment, respectând recomandările furnizorului.  

 

Hidroizolarea bazinelor din beton 

Furnizarea și punerea în operă a geomembranei impermeabile polimerice multistrat din FPO, hidroizolantă, impermeabilă, 

cu rezistență ridicată la străpungere, flexibilă chiar și la temperaturi scăzute (-30°C) elastică, antirădăcină, antimucegai, 

tip G-TEX FOUDANTION de la GEODRY (caracteristici și performanțe conform Fișei Tehnice), specifică pentru realizarea 

hidroizolațiilor la bazine din beton.   

− Suprafețele din beton trebuie să fie compacte, uscate, solide, curate, lipsite de orice părți friabile, de praf sau de urme 

de uleiuri.  

− În prezența structurilor din 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 la presiune mare), se vor trata armăturile 

de fier cu protectiv pasivizant monocomponent tixotropic tip GEOFER 1 K. Se vor reconstrui volumele inițiale ale 

betonului și se vor finisa suprafețele cu mortare de reparații specifice de tip GEOGROUT de la GEODRY.  

− G-TEX FOUNDATION va fi lipită pe stratul suport cu adezivul mineral, clasificat C2 conform Normei Europene EN 

12004, tip AQUABOND ONE de la GEODRY. Rosturile dintre geomembranele G-TEX FOUNDATION juxtapuse vor 

fi sigilate cu banda impermeabilă elastică din FPO, tip G-TEX STRIP H12 de la GEODRY, cu ajutorul adezivului 

bicomponent, tip AQUAFIX ULTRA A+B de la  GEODRY.  

− La finalul hidroizolării,îin functie de destinația finală a bazinului (apă incendiu, potabilă, reziduală, uleiuri, benzine, sau 

alte substanțe chimice)  procedați dacă este necesar, la realizarea unui strat de protecție. 

 

Pentru orice informații sau aplicări speciale, consultați Biroul Tehnic.  
Tel. +40 368 008 531 
office@geodry.ro 

 


