
Faþadele exterioare ale clãdirilor, dincolo de aspectul estetic al construcþiei, constituie ºi protecþia acesteia contra precipitaþiilor. Fisurile existente 
în tencuialã, vospelele de calitate inferioarã sau suprafeþele puternic absorbante constituie câteva din cauzele pãtrunderii apei. Problemele 
provocate de umezealã se pot manifesta de la o simplã dezlipire a vopselei pânã la umflarea ºi completa degradare a tencuielii. Abordarea corectã 
a acestor probleme constituie factorul de bazã pentru rezistenþa construcþiei în timp.

 

Chiar ºi printr-o simplã fisurã izolatã, apa 
poate pãtrunde în tencuialã.

Fisura se obtureazã cu masticul acrilic 
ISOMATIC-A.

Fisurile extinse din 
tencuialã, dincolo de 
aspectul inestetic creat, 
prezintã un pericol 
serios pentru rezistenþa 
tencuielii la apã ºi la 
îngheþ.

Dupã uscarea 
grundului urmeazã 
vopsirea suprafeþei cu 
un strat de 

Dacã fisurile din 
tencuialã sunt mari, 
primul strat de 
FLEXCOAT se 
consolideazã, cât timp 
este încã proaspãt, cu 
þesãturã poliestericã 
(TREVIRA) latã de 1 

Pentru acoperirea 
þesãturii TREVIRA mai 
sunt necesare 2 straturi 
de FLEXCOAT. Dacã 
nu este necesarã 
consolidarea cu 
TREVIRA, un singur 
strat suplimentar de 
FLEXCOAT este 
suficient.

Mai întâi se curãþã bine 
suprafaþa de praf, etc.

Urmeazã grunduirea cu 
UNI-PRIMER. În 
special atunci când 
tencuiala este friabilã, 
UNI-PRIMER 
consolideazã suprafaþa 
acesteia.

Se niveleazã masticul proaspãt cu ajutorul 
ºpaclului.

Dupã uscarea ISOMASTIC-A, fisura se 
vopseºte pe lungimea sa cu FLEXCOAT.

Mai întâi se lãrgeºete fisura, acolo unde este 
necesar, cu ºpaclul pânã la minimum 3 mm.

Urmeazã curãþarea temeinicã de praf.

  

FLEXCOAT
UNI-PRIMER
TREVIRA

  
  

  

Vopsea elasticã hidroizolantã (consum: 250 g/m.p./strat sau total 500 g/m.p.) 
Grund acrilic pentru vopsea (consum: 100-200 g/m.p.) 

Tesãturã poliestericã pentru armarea straturilor hidroizolante

ISOMASTIC-A
FLEXCOAT 

  
 

Mastic acrilic elastoplastic 
Vopsea elasticã hidroizolantã

HIDROIZOLAREA ZIDURILOR EXTERIOARE
PROBLEMA

OBTURAREA FISURILOR IZOLATE DIN TENCUIALÃ

HIDROIZOLAREA ªI VOPSIREA TENCUIELILOR COMPLET FISURATE

MATERIALE

MATERIALE



Vopseaua umflatã constituie primul indiciu 
privind eroziunea tencuielii de cãtre apã.

Tencuielile scorojite sunt un fenomen 
obiºnuit la zidurile cu probleme de 
hidroizolaþie.

Remedierea tencuielii se face cu 
tencuiala de reparaþii UNICRET-
FAST, aditivatã cu rãºinã ADIPLAST.

Dupã ce tencuiala trage 
suficient, se freacã cu o 
driºcã spongioasã.

Dupã uscarea tencuielii se 
grudnuieºte din nou 
suprafaþa cu UNI-PRIMER.

În final se vopseºte suprafaþa cu 
FLEXCOAT în 2 straturi.

Urmeazã grunduirea suprafeþei cu 
UNI-PRIMER pentru consolidarea sa.

Mai întâi se îndepãrteazã cu ºpaclul porþiunile de tencuialã 
scorojite ºi se curãþã bine suprafaþa de praf. 

Urmeazã grunduirea cu UNI-PRIMER. Dupã uscarea grundului se vopseºte 
suprafaþa cu FLEXCOAT, în 2 straturi.

Stratul al doilea de FLEXCOAT se aplicã 
dupã uscarea primului.

Mai întâi se rãzuieºte vopseaua veche cu 
ºpaclul pentru îndepãrtarea porþiunilor 
umflate.

În continuare se curãþã bine suprafaþa de 
praf.

 

FLEXCOAT
UNI-PRIMER
UNICRET-FAST
ADIPLAST

  
  

  
  

Vopsea elasticã hidroizolantã (consum: 250 g/m.p./strat sau total 500 g/m.p.) 
Grund acrilic pentru vopsea (consum: 100-200 g/m.p.) 

Tencuialã albã cu prizã rapidã, pentru reparaþii (consum: 15 kg/m.p./cm grosime strat) 
Rãºinã de construcþii pentru imbunatatirea mortarelor

FLEXCOAT
UNI-PRIMER

  
  
Vopsea elasticã hidroizolantã (consum: 250 g/m.p./strat sau total 500 g/m.p.) 

Grund acrilic pentru vopsea (consum: 100-200 g/m.p.)

 

HIDROIZOLAREA ªI VOPSIREA TENCUIELILOR CU VOPSEA UMFLATÃ ªI DEZLIPITÃ 

HIDROIZOLAREA ªI VOPSIREA TENCUIELILOR SCOROJITE

MATERIALE

MATERIALE



 

Zidurile placate cu piatrã naturalã sau cu 
cãrãmidã decorativã necesitã hidroizolare 
fãrã alterarea esteticã a suprafeþei acestora.

PS-20 a pãtruns în porii suprafeþei pe care o 
impermeabilizeazã fãrã sã-i schimbe aspectul.

 

 

 

PS-20  Impregnant hidrofug transparent (consum: 0,2-0,4 lit/m.p.)

FLEXCOAT
UNI-PRIMER
DUROCRET 

  
  
 

Vopsea elasticã hidroizolantã (consum: 250 g/m.p./strat sau total 500 g/m.p.) 
Grund acrilic pentru vopsea (consum: 100-200 g/m.p.) 

Mortar de ciment cu rãºini pentru reparaþii (consum 15 kg/m.p./cm grosime strat)

HIDROIZOLAREA ªI VOPSIREA TENCUIELILOR DESPRINSE

Mai întâi se 
îndepãrteazã cu 
ºpaclul porþiunile 
degradate de 
tencuialã ºi se 
curãþã bine 
suprafaþa de praf.

Urmeazã 
grunduirea 
suprafeþei cu 
UNI-PRIMER 
pentru 
consolidarea ei.

Erodarea 
tencuielii de cãtre 
apã este atât de 
puternicã, 
rezultatul fiind 
atacarea zidului.

Remediera se face 
cu mortarul de 
ciment cu rãºini 
DUROCRET.

Dupã trecerea a 7 
zile ºi uscarea 
DUROCRET, 
suprafaþa se 
grunduieºte din nou 
cu UNI-PRIMER.

În final 
suprafaþa se 
vopseºte cu 
FLEXCOAT 
în 2 straturi.

HIDROIZOLAREA ZIDURILOR DIN PIATRÃ NATURALÃ SAU CU ACOPERIRI DECORATIVE

Se aplicã sau se 
pulverizeazã PS-20 pe 
suprafaþa uscatã, în 2 
straturi. Stratul al doilea se 
aplicã dupã uscarea 
primului.

Mai întâi se curãþã 
suprfaþa de praf. 
Evenutalele goluri la 
rosturi se umplu cu 
DUROCRET.

MATERIALE

MATERIALE


