
Instrucțiuni generale de aplicare
Suspensii de etanșare

Pregătirea substratului
Substratul de beton trebuie să fie curat și fără 
particulele instabile, praf, ulei sau orice altă 
contaminare. Laptele de ciment trebuie să fie 
îndepărtat. Rezistența la smulgere a suprafeței 
substratului trebuie să respecte reglementările 
tehnice în vigoare. Substratul trebuie să prezinte o 
rugozitate suficientă a suprafeței. Agregatele 
grosiere trebuie sa fie expuse la suprafața 
substratului de beton. Substratul de zidărie din 
canalizări trebuie pregătit astfel încât zidăria să 
prezinte o rugozitate suficientă a suprafeței. Pentru 
informații suplimentare, consultați sfaturile 
generale privind aplicarea „Substraturi și pregătirea 
substratului pentru reabilitarea gropilor și a 
structurilor de canalizare”

Amorsă de aderență
Utilizarea amorselor de aderență nu este permisă.

Preumezirea
Înainte de aplicarea suspensiilor de etanșare, 
substratul trebuie preumezit până se obține un 
substrat umed mat, nu saturat de apă. În cazul 
substraturilor cu un grad ridicat de absorbție, poate 
fi necesară o aplicare repetată pentru preumezire. 
În cazul substraturilor puternic saturate (saturate 
cu apă / care prezintă o peliculă de apă) este 
necesară aplicarea produsului Ombran IW, in 
prealabil.

Condiții de aplicare
Timpul de aplicare depinde de condițiile climatice. 
Materialul care au început să se întărească nu 
trebuie amestecat sau folosit. Trebuie respectate 
temperaturile minime de aplicare pentru 
substraturi, aer și materiale. 

La temperaturi sub + 5 °C trebuie oprită aplicarea. 
Trebuie luate toate măsurile necesare pentru a 
preveni scăderea temperaturii în perioada de 
întărire.

Aplicarea
Aplicarea se poate face în unul sau mai multe 
straturi. Dacă se aplică două sau mai multe 
straturi, fiecare strat ulterior trebuie aplicat în timp 
ce cel precedent este suficient de întărit, dar nu 
este uscat. Dacă stratul anterior este uscat, trebuie 
să fie preumezit. Aplicarea trebuie să corespundă 
instrucțiunilor de aplicare din fișele tehnice.

Aplicarea mai multor straturi
Dacă se aplică mai multe straturi, fiecare strat 
trebuie aplicat în timp ce cel anterior este întărit 
suficient pentru a nu fi deteriorat de următoarea 
etapă de lucru. Trebuie respectate indicațiile date 
în fișele tehnice. Pentru aplicarea prin pulverizare, 
vă rugăm să solicitați asistența noastră.

Maturare
Maturarea se va efectua conform indicațiilor date 
în fișele tehnice.

Sfaturi de siguranță
Trebuie respectate recomandările de siguranță 
pentru materialele și substanțele pe bază de 
ciment. Îmbrăcămintea de protecție, mănușile de 
protecție și ochelarii de protecție / protecția feței 
trebuie să fie purtate atunci când utilizați acest 
produs. Respectați sfaturile de securitate și avizele 
de pe etichete și fișele cu date de securitate. Fișele 
cu date de securitate relevante pot fi descărcate 
de pe www.mc-bauchemie.ro
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Notă: Informațiile din această fisă, se bazează pe experiența noastră și sunt corecte conform cunoștințelor noastre. Cu toate acestea informațiile nu 
sunt restrictive. Trebuie ajustate structurilor individuale, scopului aplicării si condițiilor locale. Datele oferite de noi sunt conform normelor inginerești, 
de care s-a ținut cont în timpul aplicărilor. Din acest motiv suntem raspunzatori pentru corectitudinea datelor în cadrul termenilor și condițiilor de 
vanzare-livrare-și-service. Recomandările date de angajați noștri, care difera de informațiile din fișele noastre de date sunt impuse doar dacă sunt 
date în forma scrisă. Normele inginerești acceptate trebuie respectate permanent. 

Ediția 05/20. *În această fișă, au fost făcute unele modificări. Edițiile mai vechi nu sunt valabile și nu mai pot fi folosite în continuare. Dacă 
se emite o nouă ediție, revizuită tehnic, această ediție nu va mai fi valabilă. 




