HIDROIZOLAREA TERASELOR
PROBLEMA
Apartamentele de la ultimul etaj prezintã adesea probleme de igrasie din cauza absenþei hidroizolãrii terasei sau a lipsei de eficienþã a unei
hidroizolãri deja existente, din cauza alegerii greºite a materialelor ºi din cauza aplicãrii sau întreþinerii defectuoase. Inserãm în continuare diverse
moduri de abordare a problemei, în funcþie de amploarea acesteia, de situaþia existentã a terasei ºi de destinaþia viitoare a acesteia.

HIDROIZOLAREA LOCALÃ A FISURILOR, ROSTURILOR ªI PUNCTELOR DE ÎMBINARE
În multe cazuri este suficientã numai hidroizolarea localã a fisurilor, rosturilor de dilataþie sau punctelor de îmbinare pentru
rezolvarea problemei hidroizolãrii unei terase constituind astfel metoda cea mai economicã de combatere a igrasiei.

Iniþial sunt localizate fisurile
existente în mortarul de
ciment, în mozaic sau în
hidroizolaþia veche ºi sunt
curãþate bine de praf sau alte
impuritati.

Suprafaþa uscatã se
grunduieºte în lungul fisurii
cu ISO-PRIMER, pe o
lãþime de circa 12 cm.

Îmbinarea terasei cu elementele
verticale (de ex. parapete, casa
scãrilor) trebuie sã fie curatã ºi
uscatã. Suprafaþa se grunduieºte cu
ISO-PRIMER.

Punctele de imbinare a terasei
cu elemente metalice (þevi,
grilaje, etc) trebuie sã fie
curate ºi lipsite de praf ºi
ruginã.

MATERIALE

Dupã uscarea grundului,
urmeazã aplicarea localã de
ISOFLEX cu pensula.

Dupã uscarea grundului urmeazã
aplicarea de ISOFLEX de-a lungul
îmbinãrii, pe o lãþime de circa 12 cm.

Suprafaþa uscatã se
grunduieºte în jurul punctului
cu ISO-PRIMER.

Pe stratul proaspãt de
ISOFLEX se aplicã ºi se
încorporeazã o bandã de
þesãturã poliestericã sau de
plasã din fibre de sticlã.

Pe stratul proaspãt de ISOFLEX se
aplicã ºi se încorporeazã pe ambele
laturi ale muchiei o bandã de
þesãturã poliestericã sau de plasã
din fibre de sticlã.

Dupã uscarea grundului,
urmeazã aplicarea localã de
ISOFLEX cuprinzând ºi un
segment din elementul
vertical.

Dupã uscarea primului strat de
ISOFLEX, urmeazã alte douã
aplicãri locale succesive.

Urmeazã alte douã aplicãri locale de
ISOFLEX, de fiecare datã dupã
uscarea aplicãrii precedente.

Pe stratul proaspãt de
ISOFLEX se aplicã ºi se
încorporeazã o bandã de
þesãturã poliestericã sau de
plasã din fibre de sticlã.

Urmeazã alte douã aplicãri
locale cu ISOFLEX.

ISOFLEX Hidroizolant pentru terase pe bazã de elastomeri (consum total: 1,0-1,5 kg/m.p.)
ISO-PRIMER Grund pentru ISOFLEX (consum: 200-300 g/m.p.)
Bandã din þesãturã poliestericã (TREVIRA) sau din plasã din fibre de sticlã latã de 10 cm, pentru armarea straturilor hidroizolante

HIDROIZOLAREA TERASEI ÎNCLINATE (FÃRÃ APÃ BÃLTITÃ)
Este cazul teraselor înclinate obiºnuite, cu mozaic sau mortar de ciment, care prezintã probleme de hidroizolare. În continuare sunt prezentate
douã propuneri de abordare a acestei probleme: 1) hidroizolarea cu hidroizolantul ISOFLEX pe bazã de elastomeri ºi 2) hidroizolarea prin lipirea
de membrane bituminoase plastomerice, cu granule ISOGUM P.

CAZUL 1: HIDROIZOLARE CU PRODUSUL HIDROIZOLANT ISOFLEX PE BAZÃ DE ELASTOMERI

Eventualele
remedieri locale ale
înclinaþiilor se fac cu
mortarul de ciment
cu rãºini
DUROCRET.
Pentru aplicarea
produsului
ISOFLEX este
necesar un suport

Dupã uscarea grundului, se aplicã local un strat de ISOFLEX de-a
lungul îmbinãrii terasei cu elementele verticale (parapete, etc), ca
ºi de-a lungul fisurilor existente sau rosturilor de dilataþie, ca ºi la
punctele de îmbinare a terasei cu aerisirile, coºurile de fum,
jgheaburile de apã, etc. Cât timp stratul acesta este încã proaspãt se
armeazã cu o bandã din þesãturã poliestericã sau din plasã din
fibre de sticlã latã de 10 cm.

Urmeazã o altã acoperire totalã cu ISOFLEX, în cruce
faþã de precedenta ºi numai dupã uscarea acesteia.

MATERIALE

Mai întâi se
grunduieºte terasa pe
toatã suprafaþa cu
ISO-PRIMER.

În continuare terasa se acoperã în totalitate cu
ISOFLEX, folosind pensula sau trafaletul. Dacã se
considerã necesar, ISOFLEX-ul poate fi diluat cu
pânã la 5% apã, pentru o aplicare mai uºoarã.

Rezultatul final este o
membranã unitarã,
elasticã,
impermeabilã, fãrã
rosturi ºi fãrã
îmbinãri. Avantajul
principal conferit de
produsul ISOFLEX
este marea sa duratã
de viaþã, datoratã
compoziþiei sale de
material hidroizolant,
nu de vopsea.

ISOFLEX Hidroizolant pentru terase pe bazã de elastomeri (consum total: 1,0-1,5 kg/m.p.)
ISO-PRIMER Grund pentru ISOFLEX (consum: 200-300 g/m.p.)
Bandã din þesãturã poliestericã (TREVIRA) sau din plasã din fibre de sticlã latã de 10 cm, pentru armarea straturilor hidroizolante

CAZUL 2: HIDROIZOLARE PRIN LIPIRE DE MEMBRANE BITUMINOASE PLASTOMERICE CU GRANULE ISOGUM P.

Eventualele remedieri ale pantelor se fac cu
mortarul de ciment cu rãºini DUROCRET. Lipirea
membranelor bituminoase se face pe suport curat
ºi uscat.

Terasa se grunduieºte iniþial cu emulsia
bituminoasã ISOPAST (diluat cu 30-50% apã)
sau cu lacul de bitum ISOLAC.

Dupã uscarea grundului urmeazã lipirea
membranelor bituminoase ISOGUM P, pe direcþie
perpendicularã faþã de înclinaþii, pornind de la
punctele cele mai de jos. Lipirea se face printr-o
simplã apãsare, dupã ce membranele bituminoase
au fost încãlzite în prealabil cu arzatorul.

Membranele
bituminoase se petrec
una peste alta la
margini cu 10 cm.
Îmbinarea dintre ele se
etanºeazã prin încãlzire
localã cu arzatorul ºi
apãsare cu ºpaclul. În
continuare, pentru
protejarea bitumului
expus, toate îmbinãrile
se acoperã cu
ISOFLEX.

Scurgerile, dupã ce se curãþã, se acoperã cu ISOFLEX armat cu o bandã de þesãturã
poliestericã.

Marginile
membranei
bituminoase la
parapet sau la
alte elemente
verticale se
etanºeazã prin
încãlzire localã
cu arzatorul ºi
apãsare cu
ºpaclul.

Etanºarea îmbinãrii membranei bituminoase cu grilaje sau þevi care
trec prin terasã se face prin aplicare de ISOFLEX armat cu bandã
de þesãturã poliestericã.
Utilizarea membranelor
bituminoase este o soluþie
idealã, cu condiþia sã se
acorde atenþie maximã
lipirii corecte a acestora ºi
etanºãrii îmbinãrilor dintre
ele ºi a punctelor de
îmbinare a acestora cu alte
elemente. Se recomandã ca
aplicarea lor sã se facã de
specialiºti în izolaþii.

MATERIALE

ISOGUM P Membrane bituminoase plastomerice (APP) armate cu þesãturã poliestericã 180 g/m.p.
ISOPAST Emulsie bituminoasã (consum: 300-500 g/m.p.)
ISOLAC Lac de bitum (consum: 250-300 g/m.p.)
ISOFLEX Hidroizolant pentru terase pe bazã de elastomeri (consum total: 1,0-1,5 kg/m.p.)
Bandã din þesãturã poliestericã (TREVIRA) latã de 10 cm, pentru armarea straturilor hidroizolante

HIDROIZOLAREA TERASEI FÃRÃ ÎNCLINAÞIE (CU APÃ BÃLTITÃ)
Iniþial se curãþã
bine suportul de
praf, materiale
friabile, etc.

Urmeazã udarea
acestuia, fãrã
formarea de
bãltoace.

Muchia formata la îmbinarea
plãcii cu elementele verticale
(parapete, marginile casei
scãrilor, etc) se udã, se niveleazã
cu DUROCRET ºi se netezeºte
cu ajutorul unui obiect cilindric
(de ex. o sticlã) pentru formarea
unei scafe.

Se preparã AQUAMAT-ELASTIC prin
amestecarea componentului A (mortar)
cu componentul B (elastifiant) ºi apa
necesarã.

Se face prima aplicare de AQUAMATELASTIC cu bidineaua, în fâºii late de
1 m. Aplicarea se face ºi pe elementele
verticale (parapete, etc) pânã la 15-20 cm.

Primul strat consolidat cu þesãturã poliestericã,
dupã ce se usucã, se acoperã cu al doilea strat de
AQUAMAT-ELASTIC.

MATERIALE

Pe stratul proaspãt de AQUAMATELASTIC se monteazã ºi se încorporeazã o
þesãturã poliestericã (TREVIRA) latã de 1
m.

Urmeazã al treilea strat total de AQUAMATELASTIC de culoare albã, aplicat în cruce faþã de
cel precedent, dupã uscarea acestuia. Grosimea
fiecãrui strat nu va depãºi 1 mm.

Stratul final de AQUAMAT-ELASTIC de
culoare albã protejeazã hidroizolaþia de radiaþia
solarã, contribuind astfel la eficienþa sa

AQUAMAT-ELASTIC Mortar hidroizolant elastic bicomponent (consum: 1kg/m.p./strat)
TREVIRA Tesãturã poliestericã pentru armarea straturilor hidroizolante
DUROCRET Mortar de ciment cu rãºini pentru reparaþii (consum: 2-3 kg/metru liniar de scafã)

HIDROIZOLAREA TERASEI ªI ACOPERIREA SA CU PLÃCI
Eventualele remedieri
locale ale pantelor se fac
cu mortarul de ciment cu
rãºini DUROCRET.
Dacã este necesarã
crearea unor înclinaþii pe
ansamblul terasei, se
foloseºte mortarul de
ciment uºor SCREED100. Dupã trecerea a 7
zile pot începe lucrãrile
de hidroizolare.
Iniþial se curãþã bine suportul de praf,
materiale friabile, etc.

Urmeazã udarea acestuia, fãrã formarea
de bãltoace.

Se preparã AQUAMAT-FLEX prin
amestecarea componentului A (mortar)
cu componentul B (elastifiant).

Local, de-a lungul îmbinãrii terasei cu elementele verticale (parapete, etc), ca ºi de-a lungul fisurilor existente sau rosturilor de dilataþie, ca ºi în punctele de
îmbinare ale terasei cu coloanele de aerisire, coºuri de fum, scurgeri, etc, care trec prin placã, se aplicã un strat de AQUAMAT-FLEX ºi cât timp acesta este încã
proaspãt se consolideazã cu o bandã de þesãturã poliestericã latã de 10 cm. Dacã se considerã necesar, pentru încorporarea mai bunã a armãturii în stratul
hidroizolant, se aplicã un strat local suplimentar de AQUAMAT-FLEX.

În continuare, dupã
uscarea stratului
local, terasa se
acoperã total cu
AQUAMATFLEX utilizând o
bidinea.

Lipirea plãcilor se face cu adezivul elastic
Isomat AK-ELASTIC.

MATERIALE

Urmeazã un al
doilea strat total cu
AQUAMAT-FLEX,
aplicat în cruce
peste precedentul,
dupã uscarea
acestuia. Grosimea
fiecãrui strat nu va
depãºi 1 mm.

Rostuirea se face cu MULTIFILL 3-15
îmbunatatit cu rãºinã DS-99.

Combinaþia dintre AQUAMAT-FLEX ºi
Isomat AK-ELASTIC constituie un
sistem excelent de hidroizolare-lipire a

AQUAMAT-FLEX Mortar hidroizolant flexibil bicomponent (consum: 1kg/m.p./strat)
Bandã din þesãturã poliestericã (TREVIRA) latã de 10 cm, pentru armarea straturilor hidroizolante
Isomat AK-ELASTIC Adeziv de înaltã elasticitate bicomponent pentru plãci (consum: 1,5-4,0 kg/m.p.)
MULTIFILL 3-15 Chit pentru rosturi
DS-99 Rãºinã pentru imbunatatirea chiturilor de rosturi

HIDROIZOLAREA TERASEI
ªI TERMOIZOLAREA SA ULTERIOARÃ (TERASÃ INVERSATÃ)
Eventualele remedieri
locale ale pantelor se fac
cu mortarul de ciment cu
rãºini DUROCRET. Dacã
este necesarã crearea unor
pante pe ansamblul terasei,
se foloseºte mortarul de
ciment uºor SCREED100. Dupã trecerea a 7
zile pot începe lucrãrile de
hidroizolare.
Suportul se curãþã bine de praf, materiale
friabile, etc.

Se face prima aplicare de
AQUAMAT-FLEX cu bidineauaa, în
fâºii late de 1 m. Aplicarea se extinde
ºi pe elementele verticale cu 15-20 cm.

Urmeazã udarea acestuia fãrã formarea
de bãltoace.

Pe stratul proaspãt de AQUAMATFLEX se monteazã ºi se încorporeazã
tesatura poliestericã (TREVIRA) latã
de 1 m.

Aplicarea AQUAMAT-FLEX se
continuã pe toatã suprafaþa terasei, în
fâºii late de 1 m.

Primul strat consolidat
cu þesãturã poliestericã,
dupã uscare, se acoperã
cu un al doilea strat de
AQUAMAT-FLEX.

Peste hidroizolaþie, dupã uscarea acesteia, se
monteazã, prin simplã aplicare, plãci din polistiren
extrudat.

MATERIALE

Se preparã AQUAMAT-FLEX prin
amestecarea componentului A (mortar)
cu componentul B (elastifiant).

Fâºiile de þesãturã poliestericã se vor
petrece una peste alta cu 10 cm.

Urmeazã un al treilea
strat total de
AQUAMAT-FLEX,
aplicat în cruce peste
precedentul, dupã
uscarea acestuia.
Grosimea fiecãrui strat
nu va depãºi 1 mm.

Urmeazã montarea de geotextil sau de pânzã de sac
din plastic.

În final se monteazã plãci pentru terasã sau se toarnã
pietriº (grosimea stratului 6-8 cm) pentru protejarea
hidroizolaþiei ºi a termoizolaþiei de radiaþia solare ºi
de vânt. În acelaºi timp se realizeazã ºi o bunã
accesibilitate a terasei.

AQUAMAT-FLEX Mortar hidroizolant flexibil bicomponent (consum: 1kg/m.p./strat)
TREVIRA Tesãturã poliestericã pentru armarea straturilor hidroizolante

