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1.  Sisteme de hidroizolare pe bază de bitum

Bitumul este un material tradiţional de hidroizolare, cunoscut de câteva mii de ani şi este încă foarte utilizat, pentru 
majoritatea lucrărilor de construcţii civile.
Hidroizolaţiile pe bază de bitum se pot executa în mai multe modalităţi: 
     Bitum topit 
     Membrane bituminoase aplicate la cald (cu flacără) 
     Bitum în dispersie apoasă sau soluţie cu solvenţi (numite şi membrane lichide mono-componente)
     Membrane bituminoase aplicate la rece (autoadezive)  

BITUM

Sistemul comercializat de Fabryo-Atlas este destinat fundaţiilor şi teraselor şi se bazează pe următoarele produse:

  

aplicare “la cald” aplicare “la rece” (sub formă de emulsie)

bitum topit
(smoală)

membrane
termosudabile

amorse
(emulsii 

bituminoase)

membrane lichide 1K
(bitum în amestec cu

răşini)

membrane lichide 2K
(în amestec cu ciment)

Sisteme de hidroizolare 

AplaHydroStop 
Amorsă bituminoasă 
pe bază de apă

AplaHydroStop 
Amorsă bituminoasă 
gata preparată

AplaHydroStop 
Amorsă bituminoasă 
pe bază de solvent

AplaBituStop
Membrane bituminoase 
armate cu fibre de sticlă
sau poliester
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Amorsarea
Amorsarea cu AplaHydroStop Amorsă 
bituminoasă pe bază de apă sau solvent.
Peste suportul (şapa) de beton a terasei se 
aplică, cu trafaletul sau cu bidineaua, două 
straturi de AplaHydroStop amorsă 
bituminoasă, diluate corespunzător conform 
indicaţiilor de pe ambalaj şi celor din tabelul 
de mai jos.

1.1 Componentele sistemelor şi etapele aplicării lor

1 Montarea gurilor de scurgere 
pentru preluarea apelor 
meteorice

2

Montarea tuburilor de drenare a 
vaporilor

Peste stratul de difuzie a vaporilor este 
necesar să se monteze din loc în loc tuburi 
de drenare a vaporilor colectaţi (aerisitoare).

4 Aplicarea barierei de vapori
Imediat deasupra stratului de difuzie se 
lipeşte, prin sudură termică, o membrană 
AplaBituStop (fără ardezie) ce are rolul de 
a bloca migrarea vaporilor de apă 
conducându-i către tuburile de aerisire.

Aplicarea ultimului strat de 
membrană (cu ardezie)

Ultimul strat al sistemului de hidroizolaţie 
bituminoasă APLA este constituit de o 
membrană armată cu plasă poliesterică 
AplaBituStop, care are înglobată pe 
suprafaţa superioară particule de ardezie 
măcinată, cu rolul de a proteja sistemul de 
acţiunea distructivă a razelor solare.
Tipurile de membrane pot fi alternate cu 
diferite alte membrane bituminoase cu 
proprietăţi diferite de regulă în privinţa 
rezistenţei şi durabilităţii. 

65

Aplicarea stratului de difuzie a 
vaporilor

După uscarea amorsei (min. 24 ore de la 
aplicare) se aplică prin încălzire şi lipire un 
strat de membrană AplaBituStop V0.75 
care este prevăzută cu goluri şi canale de 
colectare a vaporilor de apă ce trec prin 
suport.

3
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2.  Sisteme de hidroizolare pe bază de ciment compozit (silicon şi/sau latex) 
Produsele hidroizolatoare bazate pe ciment compozit (PCC = Polymer Composite Cement) sunt soluţia modernă la situaţii 
în care fie bitumul nu poate fi folosit, fie condiţiile de exploatare sunt mai complexe şi doar acestea pot îndeplini cerinţele 
de durabilitate. Fabryo - Atlas produce următoarele 2 produse din gama PCC:

Aceste produse au următoarele proprietăţi, care le deosebesc de hidroizolaţiile cu bitum:
√ sunt impermeabile, dar permit trecerea vaporilor de apă
√ se aplică foarte uşor, fără flacără, doar folosind o pensulă, gletieră sau pompă
√ se pot aplica chiar pe suport uşor umed
√ permit adeziunea ulterioară a adezivilor pe bază de ciment 
√ foarte rezistente la acţiunea factorilor atmosferici (ploaie, îngheţ-dezgheţ, căldură solară)
√ AplaHydroStop 1K  este în mod special recomandat pentru izolarea suporturilor foarte poroase sau contra apei care 
    provine din spatele suportului (partea “negativă”). Acest material pătrunde în porii suportului, unde vor creşte cristale de 
    silicon care blochează capilaritatea. Poate rămâne descoperit sau poate fi acoperit cu plăci ceramice, gleturi, vopsele etc.
√ AplaHydroStop 2K Flex, datorită flexibilităţii foarte mari este recomandat pentru suporturi care vibrează, se dilată sau 
    se contractă. Nu poate constitui strat final şi trebuie obligatoriu acoperit cu plăci ceramice sau vopsele speciale rezistente 
    la apă.

AplaHydroStop 1K 
Mortar hidroizolator 
pe bază de ciment-silicon 
(mortar “osmotic”, cu 
cristalizare a siliconului în 
capilare)

AplaHydroStop 2K Flex 
Mortar hidroizolator 
bicomponent pe bază de 
ciment şi latex (răşină 
în dispersie) 

Consumurile specifice ale produselor din sistemul de hidroizolare pe bază de bitum sunt sumarizate 
în tabelul următor:

1.2 Consumuri specifice

   Produs            Ambalaj                                 de preparare

AplaHydroStop 
amorsă bituminoasă 

pe bază de apă

AplaHydroStop 
amorsă bituminoasă 

pe bază de solvent

AplaHydroStop 
emulsie bituminoasă 

gata preparată

AplaBituStop V0.75

Tuburi de drenare 
(accesorii)

AplaBituStop V3 / V4
P3 / P4

găleată de 
10 kg şi 18 kg

canistră 
metalică 20 l

găleată de 
18 kg

rolă 20 mp

buc 

0,3-0,5 kg/mp/strat

0,5 litri/mp/strat

0,5-0,7 kg/mp/strat

100%  
(nu se suprapune)

1 mp membrană la 
0,9 mp suport

3 mp/kg /1 strat
 

2 mp/litru /1 strat

2 mp/kg/1 strat

1 mp / mp rolă 

0,9 mp / 1 mp 
membrană

18 kg = 54 mp/1 strat
10 kg = 30 mp/1 strat

20 kg = 40 mp/1 strat

18 kg = 36 mp/1 strat

20 mp / rola de 20 mp

9 mp / rolă de 10 mp

diluare cu apă:
stratul 1: 30-50%

stratul 2: 20%

diluare cu diluant:
stratul 1: 30-50%

stratul 2: 20%

nu se diluează

Se vor păstra 
într-o încăpere 

încălzită, înainte 
de a fi utilizate

Amorsarea1

Aplicarea stratului 
de difuzie a 
vaporilor

Montarea tuburilor 
de drenare
a vaporilor

3

4

Aplicarea 
barierei de 
vapori

5

rolă 10 mp

rolă 10 mp

rolă 10 mp

6
Aplicarea 
membranei 
finale cu ardezie

Consum teoreticEtapa de 
aplicare Randament teoretic 

  Recomandări Suprafaţa acoperită
teoretic (mp/ambalaj)

18 mp / rolă de 20 mp

AplaBituStop PM4 
(-15 C)/ PM4.5 (-15 C)

AplaBituStop 
PM4 / PM4.5

rolă 20 mpAplaBituStop V2

Montarea gurilor
de scurgere

2 Scurgere buc în funcţie de 
necesităţi - - -

1 buc / 50 mp - -

0 0
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Verificarea solidităţii

Etapa 1:    Pregătirea suportului

2.1 Componentele sistemelor şi etapele aplicării lor

Recomandările de aplicare sunt sumarizate în tabelul de mai jos :

1

Se va verifica soliditatea stratului suport prin ciocănire. Porţiunile superficiale, nerezistente se vor îndepărta cu ciocanul 
de zidărie.

Curăţarea2

Urmele de bitum, uleiuri, grăsimi sau vopsele pe bază de solvent se vor elimina prin raclare mecanică, eventual prin curăţare 
termică (cu o lampă cu gaz metan sau cu un încălzitor cu aer cald), urmată de raclare cu un şlefuitor cu disc.

Beton monolit (fundații, stâlpi)

Socluri de clădiri, trotuare, alei

Cabine de baie cu pereţi rigizi (din beton sau cărămidă/BCA)

Pereţi de băi, din gips-carton, sau tencuieli de ipsos aplicate în băi

Pardoseli încălzite, în băi, holuri, camere de locuit etc

Terase şi balcoane expuse la soare

Bazine de apă potabilă

Bazine de apă reziduală; Fose septice

Piscine; Băi termale; Saune

Suprafeţe poroase, ex. pereţi din cărămidă/BCA

Subsoluri, pivniţe, puţuri de hidrofor, puţuri de lift, tavane de băi, tuneluri 

de metrou etc (partea negativă, pe interior)

Suprafeţe cu infiltraţii de apă permanente (umezeală din suport)

AplaHydroStop 1K AplaHydroStop 2K FlexSuport sau solicitare

Desprăfuirea3

Urmele de praf de pe suport se îndepărtează prin aspirare sau prin măturare cu o bidinea cu peri fini

Reparaţii
Denivelările mici şi găurile de până la 
20 mm se repară folosind AplaHydroStop 1K 
preparat în consistenţă mai vâscoasă 
(mai « gros »). Fisurile se lărgesc cu 
şanfren (în forma literei V) apoi se umplu 
cu mortar.

Realizarea scafei şi a pantelor5 Umezire suport sau amorsare
AplaHydroStop 1K nu necesită amorsare, ci 
doar umezire cu apă din belşug.
AplaHydroStop 2K Flex necesită amorsarea 
suporturilor poroase folosind AplaHydroStop 
Amorsă universală diluată 1:3 cu apă.

64
Este recomandat, dacă este posibil, ca în 
zonele cu muchii de 90  să se execute o 
rotunjire (scafă) cu o rază de 2-3 cm. 
Panta suportului şi reglarea neplaneităţii se 
poate face folosind un mortar preparat din 
AplaHydroStop 1K în amestec 1:1 cu nisip 
uscat, cu granulaţie de până la 4 mm.

o
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Aplicarea AplaHydroStop 1K
Indiferent de metoda de aplicare, se vor aplica cel puţin 2 straturi, până se va obţine un strat de min. 3 mm grosime
Primul strat de mortar AplaHydroStop 1K va fi aplicat obligatoriu cu pensula sau bidineaua.
Aplicarea celui de-al doilea strat se poate face fie cu pensula/bidineaua, pe o direcţie perpendiculară pe primul strat, fie cu gletiera, 
dacă se doreşte şi obţinerea unei nivelări a suprafeţei (de exemplu, pe pereţi care urmează să fie gletuiţi şi vopsiţi). 

Aplicarea AplaHydroStop 2K Flex

AplaHydroStop 2K Flex este un produs bicomponent. Într-un vas curat turnaţi tot latexul (componentul B din bidon), apoi adaugaţi tot 
mortarul pulbere (componentul A din sac) amestecând continuu până se obţine o pastă omogenă. Folosiţi un mixer electric cu turaţie 
mică (400 rot/min), pentru evitarea înglobării excesive de bule de aer. Lăsaţi amestecul să se matureze 3-5 minute, apoi amestecaţi din 
nou, înainte de aplicare. Cu pasta rezultată se poate lucra până la 3 ore, în funcţie de temperatură şi umiditate. Dacă amestecul devine 
prea vâscos, pot fi necesare reamestecări periodice dar fără adaos suplimentar de răşină sau de apă. 
Nu se adaugă în produs materiale nerecomandate de producător, cum ar fi ciment, agregate, apă etc! Evitaţi prepararea manuală a 
produsului!

Etapa 3:    Aplicarea produselor

Produsele se aplică la temperaturi între +5  C ÷ +35  C. Se va evita aplicarea în condiţii termice extreme: vreme ploioasă, vânt puternic, 
căldura excesivă, radiaţie solară directă, temperatură scăzută. 

o o

Primul strat de mortar AplaHydroStop 2K 
Flex se întinde folosind o pensulă tare, o 
perie sau o bidinea. Primul strat se aplică 
într-o grosime de cca. 1-1,5 mm, insistând 
în zonele unde există fisuri.

În zonele cu muchii de 90  se aplică o 
bandă de etanşare (eventual şi colţare 
interioare sau colţare exterioare), care se 
încastrează în acest strat de pastă, prin 
presare cu mistria şi nivelare a materialului 
ce trece prin ochiurile plasei.

Se poate executa placarea ceramică, 
folosind adezivi flexibili clasa C2, de 
exemplu AplaMultiFix.

După uscarea primului strat (minim 4 ore dar nu mai târziu de 48 ore de la aplicare), aplicaţi al doilea strat, la aceeaşi grosime, dar 
pe direcţie perpendiculară cu prima aplicare. 
Lăsaţi suprafeţele să se usuce complet, cel puţin 10 zile pentru suprafeţele expuse umezelii şi cel puţin 7 zile pentru suprafeţele care 
urmează să vină în contact direct cu solul (fundaţii, etc). Placarea ceramică se poate executa la cca. 48 ore după aplicarea stratului 
hidroizolant.

o

Etapa 2:    Prepararea produselor

Pentru a prepara mortarul AplaHydroStop 1K turnaţi într-un vas curat cca. 6 litri apă curată, la temperatura obişnuită, apoi adăugaţi 
conţinutul unui sac amestecând continuu cu un mixer electric cu turaţie mică până se obţine o pastă omogenă. Pasta rezultată 
este gata de aplicare cu pensula sau bidineaua dacă produsul rezultat stă pe pensulă fără să curgă. Dacă se doreşte aplicarea cu 
gletiera (pentru al doilea strat), se recomandă utilizarea a cca. 5,5 litri apă, pentru obţinerea unei consistenţe mai vâscoase. După 
un timp de aşteptare de 3-5 minute se reamestecă. Dacă este necesar, se ajustează consistenţa prin adăugare de apă sau praf. 
Timpul de lucru este de cca. 3 ore, în funcţie de temperatură şi umiditate, timp în care se recomandă reamestecări periodice, fără 
a adăuga apă suplimentară.
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   Produs            Ambalaj                                 de preparare

AplaHydroStop 
Amorsă universală

AplaHydroStop 1K

AplaHydroStop 2K Flex

bidon de 5 litri

sac de 25 kg

12-25 mp/litru0,04-0,08 litri/mp 5 litri = 62-125 mp
diluare

1 p produs/3 p apă

Amorsarea
necesară doar la 
AplaHydroStop 

2K Flex
Mortarul 

AplaHydroStop 1K 
necesită doar 

umezirea 
suportului cu 

apă

1

Aplicarea 
primului strat

şi a stratului al 2-lea

2

Consum teoretic
Etapa de 
aplicare Randament teoretic   Recomandări Suprafaţa acoperită

teoretic (mp/ambalaj)

Consumurile specifice ale produselor din sistemul de hidroizolare pe bază de ciment-silicon sau 
ciment-latex sunt sumarizate în tabelul următor :

2.2 Consumuri specifice

1 bidon de 
4 litri latex
1 sac de 

11,2 kg pulbere

cca. 3,5-4 kg/mp
(2 straturi)

cca. 2,6 kg/mp

0,28 mp/kg 

0,38 mp/kg

6,5-7 mp /sac

6 mp/cutie (sac+bidon)

Dacă stratul 2 se aplică 
cu gletiera se poate 

prepara cu 5-5,5 litri apă/sac

Obligatoriu mixare 
electrică. Nu se prepară 

cantităţi parţiale

3.  Sisteme de hidroizolare monocomponente pe bază de răşini acrilice

O variantă modernă de hidroizolare, uşor de folosit şi conducând la rezultate durabile, se 
bazează pe membrane lichide produse din răşini acrilice sau hibride.
Acestea se prezintă sub forma unei paste, sunt ambalate la găleată, se întind în mai multe 
straturi pe suprafaţa ce urmează a se hidroizola. După uscare produc o peliculă foarte flexibilă, 
elastica şi impermeabilă, cu rezistenţă atât la îngheţ cât şi la acţiunea distructivă a razelor 
solare (atunci când acestea sunt folosite pentru hidroizolarea acoperişurilor).

Fabryo - Atlas produce două membrane lichide, pe bază de răşini acrilice:
√ AplaWaterBlockFlex 1K, care este destinată hidroizolării suporturilor care se vor 
acoperi ulterior cu plăci ceramice.
√ AplaHydroStop Reflecta, este un produs specific pentru hidroizolarea acoperişurilor 
şi teraselor ce vor rămâne descoperite (expuse soarelui şi factorilor atmosferici)

membrane lichide produse din 
răşini acrilice sau hibride

Socluri de clădiri, trotuare, alei care se plachează cu ceramică 
sau piatră naturală
Camere de baie sau bucătărie
Pereţi despărţitori ai băilor sau bucătăriilor, din gips-carton
Pereţi de băi tencuiţi cu produse pe bază de ipsos
Terase şi balcoane acoperite (logii) sau închise
Terase de acoperiş sau alte suprafeţe expuse direct soarelui
Impermeabilizare suprafețe poroase, ex. beton poros, cărămidă

Recomandările de aplicare sunt sumarizate în tabelul de mai jos :

Suport sau solicitare

AplaHydroStop
Amorsă universală

AplaWaterBlockFlex 
1K

AplaHydroStop 
Reflecta

Denumire produs

opţional, ca amorsă diluată 1 :3

opţional, ca amorsă diluată 1 :3

opţional, ca amorsă diluată 1 :3

opţional, ca amorsă diluată 1 :3

obligatoriu, ca amorsă diluată 1 :2

se aplică nediluată
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3.1  Sistem pentru hidroizolarea suprafeţelor înaintea aplicării de plăci 
ceramice sau plăci din piatră naturală. 
Componentele sistemului şi etapele aplicării lui

Camerele cu umiditate crescută sau cu risc mare de inundare (băi, bucătării) necesită o hidroizolare adecvată, cu scopul de a 
creşte durabilitatea placărilor ceramice dar şi de a evita scurgerile accidentale de apă prin pardoseală. Acest ultim aspect este 
valabil şi pentru pardoselile pe care se fixează tubulatură de încălzire/răcire, caz în care ar trebui hidroizolată suprafaţa pentru a 
minimiza pagubele în cazul unei spargeri accidentale a tubulaturii.
Placarea cu ceramică sau cu piatră naturală a suporturilor situate la exterior sau în medii umede trebuie protejate printr-o
hidroizolare adecvată, în caz contrar suportul poate fi deteriorat de ciclurile îngheţ-dezgheţ. 

Pentru a prepara amorsa AplaHydroStop Amorsă Universală turnaţi într-un vas curat cca. 10 litri apă curată, la temperatura 
obişnuită, apoi adăugaţi conţinutul unui bidon (5 litri) de amorsă concentrată şi mixaţi până se obţine un lichid cu o culoare 
omogenă. Timpul de uscare este de cca. 4 ore, în funcţie de temperatură şi umiditate.

AplaWaterBlockFlex 1K este o pastă gata preparată, care nu necesită decât o uşoară omogenizare înainte de a fi folosită. După 
deschiderea cutiei şi utilizarea unei părţi din produs, se poate pune capacul şi reutiliza restul de pastă oricând pe parcursul 
termenului de valabilitate. Nu se adaugă în produs materiale nerecomandate de producător, cum ar fi ciment, nisip, apă etc! 

Produsele se aplică la temperaturi între +5  C ÷ +35  C. Se va evita aplicarea în condiţii termice extreme: curenţi de aer puternici, 
vreme foarte umedă, căldura excesivă, radiaţie solară directă, temperatură scăzută.
 
Aplicarea AplaHydroStop Amorsă universală  se poate face cu o bidinea, cu pensula, cu trafaletul sau cu pompa. Pasta 
hidroizolatoare AplaWaterBlockFlex 1K se poate aplica fie cu o pensulă, fie cu trafaletul. 

Modul de pregătire a suportului şi aplicarea sunt sumarizate mai jos:

Verificarea solidităţii

    Prepararea produselor

1

Se va verifica soliditatea stratului suport prin ciocănire. Porţiunile superficiale nerezistente se vor îndepărta cu ciocanul 
de zidărie.

Desprăfuirea şi curăţarea suportului2

Urmele de uleiuri sau grăsimi se vor elimina prin raclare mecanică. Praful se îndepărtează prin aspirare sau prin măturare cu 
o bidinea cu peri fini.

Amorsare3

Suporturile slabe, prăfoase, absorbante sau cele cu urme de bitum, asfalt ori vopsele alchidice se vor amorsa cu 
AplaHydroStop Amorsă universală diluată 1:3 cu apă

Pregătirea şi aplicarea produselor

o o
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Reparaţii
Denivelările mici şi găurile de până la 20 mm 
se repară folosind mortarul hidroizolant 
AplaHydroStop 1K preparat în consistenţă 
mai vâscoasă (mai « gros »). Fisurile se 
lărgesc cu şanfren (în forma literei V) apoi 
se umplu cu mortar.

Izolarea colţurilor şi muchiilor

În zonele cu muchii de 90  se aplică o 
banda de etanşare (eventual şi colţare 
interioare sau colţare exterioare), care se 
încastrează în acest strat de pastă, prin 
presare cu mistria şi nivelare a materialului 
ce trece prin ochiurile plasei.

5 Aplicarea primului strat cu pensula

Primul strat de AplaWaterBlockFlex 1K  
se va aplica folosind o pensula, insistând 
îndeosebi pe muchii şi colţuri.

64
o

Aplicarea primului strat cu 
trafaletul

Pe suprafeţele întinse se poate aplica pasta 
hidroizolantă folosind un trafalet.

Aplicarea stratului 2

Stratul 2 se poate aplica după uscarea 
primului strat (circa. 2-3 ore de la aplicare). 
Uscarea este uşor sesizabilă prin 
schimbarea culorii stratului. 

7 Montarea plăcilor ceramice

Placarea ceramică se poate executa la cca. 
24 ore după aplicarea ultimului strat 
hidroizolant şi se realizează obligatoriu 
cu adezivi flexibili clasa C2, cum este, 
de ex. AplaMultiFix. 

86
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3.2  Sistem pentru hidroizolarea teraselor plane, descoperite, 
cu pantă de minim 2%. 
Componentele sistemului şi etapele aplicării lui

Fabryo - Atlas a dezvoltat un sistem de hidroizolare a teraselor de acoperiş noi şi de reparare a celor care au un sistem degradat.
Modul de pregătire a suportului şi aplicarea sunt sumarizate mai jos:

Verificarea stratului suport
Se va verifica stratul suport prin ciocănire. Porţiunile superficiale nerezistente, bucăţile de membrană exfoliate sau 
umflate se vor tăia şi se vor îndepărta.

Desprăfuirea şi curăţarea suportului
Praful se îndepărtează prin aspirare sau prin măturare cu o bidinea cu perii fini. Suportul se poate spăla cu apă sub 
presiune, apoi se lasă să se usuce.

Amorsarea – varianta cu pompa
Suporturile de beton necesita amorsarea cu 
AplaHydroStop Amorsă universală diluată 
1:3 cu apă. 

Amorsarea – varianta cu trafaletul

Membranele vechi din bitum sau alt tip de 
material necesită amorsarea cu 
AplaHydroStop Amorsă universală diluată 
1 :1 cu apă.

33

Aplicarea primului strat (grund) 
de AplaHydroStop Reflecta

Se lasă primul strat (grund) să 
se usuce complet

44  



13

HIDROIZOLAŢII

www.apla.ro

Întinderea plasei de poliester 
peste stratul de grund

5 Aplicarea unui strat de 
AplaHydroStop Reflecta peste 
plasa de poliester

6 Aplicarea stratului 2 peste plasă 
(strat final de membrană lichidă)

7

Recomandări
1. Stratul final de membrană cu inserţie de plasă trebuie să depăşească o grosime de 1 mm. Dacă este nevoie, se aplică încă un strat 
de AplaHydroStop Reflecta, până se obţine grosimea necesară.
2. Se va feri de ploaie fiecare strat aplicat, pe o perioadă de cca. 10-12 ore.
3. Membrana devine rezistentă la apă la cca. 24 ore după aplicare iar efectul hidroizolant devine permanent după cca. 7 zile
4. Sistemul hidroizolant cu membtrană acrilică AplaHydroStop Reflecta are o durată de viaţă de min. 10 ani, cu costuri de mentenanţă 
reduse.
5. Sistemul se va inspecta periodic, min. o dată pe an, preferabil după trecerea iernii. Dacă se constată umflături, băşicări sau perforări 
ale mebranei, se vor repara local, pe porţiunea respectivă, aplicând bucăţi de plasă de poliester care se înglobează în pasta 
AplaHydroStop Reflecta.
6. Pentru a păstra caracterul reflectant al căldurii solare de către sistemul de hidroizolaţie, este necesară spălarea periodică a 
prafului depus pe terasă  

   Produs            Ambalaj                                 de preparare

AplaHydroStop 
Amorsă universală 12-25 mp/litru0,04-0,08 litri/mp 5 litri = 62-125 mp

diluare
1 p produs/3 p apă

Amorsarea1

Consum teoretic
Etapa de 
aplicare Randament teoretic   Recomandări Suprafaţa acoperită

teoretic (mp/ambalaj)

Consumurile specifice ale produselor din sistemele de hidroizolare pe bază de răşini acrilice (membrane lichide) 
sunt sumarizate în tabelul următor:

3.3 Consumuri specifice

bidon de 5 litri

AplaWaterBlockFlex 
1K

0,83 mp/kg cca. 1,2 kg/mp
(2 straturi)

4,2 mp /cutie
Necesită doar o mixare 
după deschiderea cutiei

Aplicarea 
primului strat 

(grund) şi straturilor 
ulterioare (până 
la obţinerea unei 
grosimi de 1 mm)

2 cutie de 
5 kg pastă

Plasă de poliester 0,95 mp terasă /1 mp 
plasă

1,05 mp plasă / mp 
terasă

47 mp/rolăAplicarea plasei 
de poliester 

(la acoperişuri)

3 rolă de 50 mp

AplaHydroStop Reflecta
cutie de 

20 kg pastă
cca. 1,4 kg/mp 

(2 straturi)
0,70 mp/kg 14 mp/cutie Necesită doar o mixare 

după deschiderea cutiei

Nu se vor depozita 
rolele în bătaia soarelui 



AplaHydroStop 
REFLECTA
Membrană hidroizolantă
lichidă

Reduce impactul razelor solare absorbind doar 15% din 
acestea (vs 83% în cazul membranei bituminoase)
Flexibilitate excelentă
Rezistenţă la UV
Aderenţă puternică la diverse tipuri de suport
Realizează o peliculă continuă fără îmbinări  
Acoperă fisuri până la 1 mm
Permeabilitate excelentă la vaporii de apă
Rezistenţă la murdărie cu efect de autocurăţare sub 
acţiunea ploii
Aplicare simplă, fără încălzire, fără flacără, fără degajare 
de fum sau noxe
Aplicare mecanizată (pompă)

HIDROIZOLAŢII
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O soluţie sustenabilă şi prietenoasă cu mediul înconjurător pentru un confort ridicat
şi o eficienţă energetică mai mare.

Membrană bituminoasă

Absoarbe 83% din energia soarelui
= căldură mai mare în interiorul casei
= facturi mari la energia electrică

Membrană AplaHydroStop REFLECTA 

Absoarbe doar 15% din energia soarelui
= mai puţină căldură în interiorul casei
= facturi mai mici la energia electrică

SISTEM APLA 
D E Z V O LTAT 
ŞI TESTAT ÎN 
COLABORARE

CU BASF

AplaHydroStop REFLECTA este o membrană hidroizolatoare pe bază de polimeri acrilici, 
gata preparată, a cărei rezistenţă şi flexibilitate cresc sub influenţa razelor UV. Această 
membrană lichidă este destinată protecţiei teraselor.

Este o membrană flexibilă, etanşă şi stabilă, cu transfer termic semnificativ redus faţă 
de o membrană bituminoasă, crescând gradul de confort al beneficiarilor şi totodată 
reducerea costurilor de întreţinere.

Lipsa de sensibilitate la UV şi la variaţiile de temperatură ambientală, creşte încrederea 
executantului în calitatea lucrării sale.

Reflectă 17% Reflectă 85%



+

    pasul I - amorsarea cu AplaHydrostop Amorsă Universală
    pasul II - aplicarea primului strat cu AplaHydroStop REFLECTA 
    pasul III - pozarea plasei în puncte de fixare cu ajutorul
                    AplaHydroStop REFLECTA 
    pasul IV - aplicarea stratului al doilea cu 
                    AplaHydroStop REFLECTA peste plasă
    pasul V - aplicarea ultimului strat cu AplaHydroStop REFLECTA 
                   în sens perpendicular pe stratul anterior
ATENŢIE: grosimea totală a straturilor aplicate cu AplaHydroStop REFLECTA 
                trebuie să fie minim 1 mm!

Tehnologia de aplicare
Aplicarea se poate face manual cu trafaletul sau mecanizat cu pompa airless:

HIDROIZOLAŢII
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AplaHydroStop REFLECTA, membrană hidroizolantă lichidă, este un produs inovator,
aplicabil pe orice strat suport în sistem cu plasa de armare şi amorsa AplaHydroStop 
Amorsă Universală.
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4.  Componentele sistemelor

AplaMultiFix se utilizează ca adeziv cu scopuri multiple: 
•  lipire şi masă de şpaclu pentru plăci termoizolante de polistiren 
    expandat, polistiren extrudat, vată minerală sau vată de lemn;
•  fixare de plăci ceramice sau piatră naturală, la interior sau 
    exterior. 
Până la înălţimi de max. 8m permite fixarea plăcilor de polistiren 
expandat şi extrudat fără a fi necesare dibluri de ancorare. Este 
recomandat şi pentru fixarea gresiei absorbante sau porţelanate 
peste sisteme de încălzire în pardoseală sau a plăcilor de faianţă 
şi gresie pe holuri, în bucătării, băi, balcoane, terase.

Performanţe:
√  adeziv flexibil pentru interior & exterior
√  conţine fibre sintetice de armare
√  lipeşte vată minerală, extrudat, expandat
√  aderă pe OSB & lemn
√  utilizare pentru placări ceramice

AplaMultiFix
Adeziv multiscop

AMBALĂRI: 25 kg

RANDAMENT: 3 - 4 kg/mp pentru lipire şi 
şpăcluire

7 zile uscare USCARE:

gletiera zimţatăAPLICARE:

AMBALARE: 25kg

APLICARE TEMPERATURĂ
APLICARE

5 - 30 
°C 

EXTERIOR/INTERIOR

Dispersie apoasă superconcentrată care se utilizează pentru amorsarea 
unei diversităţi mari de suprafeţe cu scopul de a consolida suportul 
pentru finisare, inclusiv în spaţiile cu umiditate în exces.

AplaHydroStop 
Amorsă universală superconcentrată

Aplică AplaHydroStop amorsă universală în sistem cu şapele autonivelante 
AplaNivello, hidroizolaţiile AplaWaterBlockFlex 1K, AplaHydroStop 2K 
Flex, membrană hidroizolatoare lichidă pentru acoperişuri AplaHydroStop 
Reflecta sau cu tencuielile şi gleturile AplaFill.

Performanţe:
√ consolidează suporturile slabe, sfărâmicioase sau microfisurate 
prin penetrarea suportului în adâncime mare (min 5 mm) 
√ reduce absorbţia de apă a suporturilor, fixează praful şi măreşte 
aderenţa stratului de nivelare la suport 
√ permite utilizarea unei cantităţi mici de produs datorită 
concentraţiei foarte mari de răşină (cca 40%)

AMBALĂRI: 5L

timpul de uscare necesar
pe suporturi absorbante,
inclusiv lemn: cca. 4-6 ore
timpul de uscare necesar
pe suporturi neabsorbante:
cca. 10-12 ore

USCARE:

APLICARE: bidinea, pensulă, trafalet, pompa 
airless, pistol cu aer comprimat
1 strat 

EXTERIOR/INTERIOR APLICARE TEMPERATURĂ
APLICARE

5 - 35 
°C 

AMBALARE: 5L

suporturi neabsorbante: între
30 ml şi 100 ml/m²
suporturi absorbante: între
40 ml şi 200 ml/m².

RANDAMENT:

AplaHydroStop 1K este un produs pe bază de ciment şi silicon care, 
la amestecare cu apă, formează o pastă hidroizolatoare pretabilă 
pentru protejarea suprafeţelor interioare şi exterioare contra 
pătrunderii apei în elemente de construcţie rigide cum ar fi:
•  fundaţii de clădiri, fundaţii de poduri sau alte structuri de beton 
   masiv
•  socluri ale pereţilor exteriori realizate din cărămidă sau BCA, piatră, 
   beton sau tencuieli de ciment 
•  alei, trotuare, parcări sau alte suprafeţe exterioare din beton

Performanţe:
√  realizează suprafeţe perfect netede pe pardoseli
√  poate fi aplicată în straturi cu grosime între 2 şi 40 mm dintr-o 
singură turnare
√  fără contracţii, risc minim de fisurare
√  recomandată pentru nivelarea pardoselilor cu sistem de încălzire 
    încorporat
√  rezistă la trafic mediu spre intens precum şi la rolele scaunelor cu rotile

AplaHydroStop 1K
Mortar hidroizolator

AMBALĂRI: 25 kg

TIMP DE
LUCRU:

cca. 3 ore

Pentru o hidroizolație de durată, aplică AplaHydroStop 1K mortar hidroizolator 
în sistem cu AplaHydroStop 2K Flex mortar hidroizolator flexibil.

24 ore uscare pentru placare
plăcilor ceramice
48 ore uscare pentru gletuire

USCARE:

pensula sau bidineauaAPLICARE:

AMBALARE: 25kg

INTERIOR/EXTERIOR APLICARE TEMPERATURĂ
APLICARE

5 - 35 
°C 

TIMP DE 
LUCRU:

2 - 4 ore
fixare dibluri după 24 ore
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AplaHydroStop 2K Flex  este un produs predozat, obţinut prin 
amestecarea unui component A sub formă de pulbere (pe bază de 
ciment) cu un component B sub formă de latex (răşină în dispersie 
apoasă), care crează, după întărire, o membrană cu flexibilitate foarte 
mare, care realizează impermeabilizarea structurilor de construcţii 
supuse la acţiunea apei şi/sau gazelor corozive din atmosferă.
Performanţe:
√  creează o suprafaţă netedă, flexibilă şi impermeabilă la apă
√  rezistă la presiuni hidrostatice de până la 7 bar
√  se aplică uşor cu pensula sau cu pompa specială
√  uscare rapidă, permite chiar şi aplicarea a două straturi în 
aceiaşi zi
√  aderenţă excelentă la diverse tipuri de suport
√  pe suprafaţa rezultată se pot aplica adezivi pe bază de ciment
√  datorită flexibilităţii mari acoperă şi protejează fisuri de până 
la 1 mm
√  se foloseşte atât la interior cât şi la exterior
√  protejează betonul şi armătura contra coroziunii

AplaHydroStop 2K Flex
Mortar hidroizolator bicomponent AMBALĂRI: 25 kg

RANDAMENT:

cca. 3 ore

minim 24 ore uscare înaintea
aplicării plăcilor ceramice
6- 7 zile uscare şi maturare
completă

USCARE:

pensula sau bidineauaAPLICARE:

AMBALARE: cutie 15,2 kg (11,2 kg pudră
A + 4 kg răşină B)

EXTERIOR/INTERIOR

AplaWaterBlock Flex 1 K  este  o pastă hidroizolantă monocomponentă 
gata de folosire, pentru hidroizolarea spaţiilor interioare sau acoperite, 
aplicabilă cu pensula, rola, gletiera sau prin pulverizare. După uscare  
crează o membrană subţire cu flexibilitate foarte mare, care realizează 
impermeabilizarea suprafeţelor ce sunt ocazional supuse la acţiunea 
apei lichide sau a vaporilor de apă (umiditatea din aer).

AplaWaterBlockFlex 1K
Pastă hidroizolantă

Performanţe:
√  gata de utilizare, nu mai necesită nicio preparare
√  peste membrana rezultată se pot aplica cu uşurinţă adezivi de plăci 
ceramice pe bază de ciment 
√  creează o suprafaţă netedă, flexibilă şi impermeabilă la apă şi la 
vaporii de apă
√  rezistenţă la presiuni hidrostatice moderate, de până la 1,5 bar
√  produs economic datorită consumului redus
√  uscare rapidă, permite chiar şi aplicarea a două straturi în aceiaşi zi
√  aderenţă foarte bună la diverse tipuri de suport, inclusiv OSB, PAL, 
lemn
√ suprafaţa rezultată constituie barieră contra migrării vaporilor de apă 
din băi către camerele de locuit
√ poate hidroizola suprafeţe cu microfisuri sau pori de până la 0,8 mm.
√ produs pe bază de apă, ecologic şi cu utilizare simplă

AMBALĂRI: 5L

4 ore uscare înaintea aplicării
stratului 2
12 - 24 ore uscare înaintea
aplicării plăcilor ceramice

USCARE:

APLICARE: pensula sau rola

INTERIOR APLICARE TEMPERATURĂ
APLICARE

5 - 35 
°C 

AMBALARE: 5L

0,7 kg/ mp/ strat - 1,4 kg/mp/
în strat final de 1 mm grosime

RANDAMENT:

AplaHydroStop Reflecta este o membrană acrilică lichidă mono-
componentă pentru aplicaţii exterioare de hidroizolare la acoperişuri, 
terase sau la alte elemente de construcţie care necesită protecţie de 
lungă durată contra apei de ploaie sau provenită din topirea zăpezii. 
Produsul este în mod deosebit recomandat pentru refacerea 
hidroizolării la terase acoperite cu folii bituminoase vechi dar şi la 
suprafeţe noi, ce prezintă numeroase curbe, schimbări de pantă sau 
diverse denivelări.
Performanţe:
√  gata de utilizare, nu necesită nicio preparare, flacără, butelii de gaz 
sau unelte tăietoare
√  creează o membrană continuă netedă, fără rosturi sau îmbinări, 
ultraflexibilă şi elastică
√  membrana este rezistentă la apă, la îngheţ, la radiaţia solară, la 
grindină sau la alte fenomene meteorologice
√  datorită pigmenţilor speciali, reduce cu cca. 15-20 C temperatura 
acoperişului în zilele puternic însorite
√  expunerea la soare nu degradează membrana ci îi determină creşterea 
rezistenţei
√  se aplică uşor cu gletiera, pensula, trafaletul sau prin pulverizare, în 
2-3 straturi, posibil chiar în aceiaşi zi
√  aderenţă excelentă la diverse materiale suport: beton, foi bituminoase, 
metal, lemn etc
√  suprafaţa rezultată poate rămâne neacoperită, fiind expusă traficului 
uşor sau poate fi acoperită cu plăci ceramice, fiind compatiblă cu 
adezivi flexibili pe bază de ciment
√  datorită elasticităţii mari preia dilatările şi contracţiile normale ale 
suportului dar poate proteja şi suporturile ce prezintă microfisuri
√  produs pe bază de apă, ecologic şi cu utilizare simplă
√  se poate colora folosind pigmenţi pe bază de apă, rezistenţi la exterior

AplaHydroStop REFLECTA
Pastă hidroizolatoare AMBALĂRI: 25 kg

RANDAMENT:
0,7 kg/m²/strat, respectiv
1,4 kg/m² în strat final de
1mm grosime.

timpul de uscare necesar
înaintea aplicării stratului 2:
cca. 4 ore. Rezistenţa la
ploaie uşoară: cca. 6 ore
timpul de uscare final: 7 zile

USCARE:

pensula, rola sau gletieraAPLICARE:

AMBALARE: 20kg

EXTERIOR TEMPERATURĂ
APLICARE

5 - 35 
°C 

TIMP DE
LUCRU:

1,3 kg/m/ strat de 1 mm
grosime

APLICARE TEMPERATURĂ
APLICARE

5 - 35 
°C 

O

APLICARE



Echipa de
hidroizolații
APLA

www.apla.roEchipele de profesioniști în construcții și renovări 
preferă și recomandă sistemele de hidroizolații APLA.
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