
RADCON FORMULA #7
Piscine i rezervoare din beton

Rezervoare de ap  industrial  din Vietnam, cu suprafa a de 2x3000 mp, tratate cu Radcon Formula #7 în 2002
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CARACTERISTICILE RADCON FORMULA #7

• Este un silicat modificat biochimic.
• Autorul, W. H. Smith, a fost nominalizat la Premiul Nobel pentru Chimie pentru

rezultate extraordinare în biochimie ce au dus apoi la inventarea produselor lui.

• Preturile, cu aplicarea si tratamentele aferente, sunt mai mici sau sunt
comparabile cu preturile membranelor.

• Garantia contractuala pentru aplicare ce se poate acorda este de 15-20 ani (adica de
1,5-5 ori mai mare fata de membranele bituminoase). Se fac impermeabilizari si
protectii ale betoanelor si zidariilor înca din 1975 iar rezultatele sunt graitoare: s-a
obtinut impermeabilizarea perfecta.

• Impermeabilizarea completa devine activa doar dupa doua ore de la aplicare si este
pe întreaga viata a suprafetelor tratate.

• Dupa aplicare pute i uita pentru toata viata de problemele ce pot apare datorita unei
hidroizolatii gresit proiectate sau prost executate.

• Colmateaza i lipe te atât fisurile prezente de pân la 2 mm cât i microfisurile
viitoare.

• Suprafata tratata capata duritatea granitului.

• Betoanele si zidariile se "auto-vindeca" pe toata durata lor de viata, orice contact
cu apa de fapt adâncind si întarind efectul de impermeabilizare si cel de protectie.

• Uneori aplicarea de Radcon Formula #7 este la aproape jumatate din costul de înlocuire
a membranei originale, nu mai este necesar un buget pentru membrana iar câstigul
pentru mediu este imens nemaifiind necesar ca materialul defect al membranei sa fie
utilizat ca material de umplutura.

• Exist  mii de referin e din întreaga lume i de-acum exist i în România.
• Exista agrementul tehnic nr. 003-02/141-2004 pentru folosire în România.

• Produsele noastre se pot aplica în numeroase locatii: terase, acoperisuri, canale de
irigatii, drumuri de coronament din dale de beton, placaje din beton, culee de poduri,
balcoane, pardoseli, parcari, sosele, poduri, aeroporturi, monumente istorice si de
arta, baraje, tunele, rezervoare de ap  potabil , zid rie de c mid , fa ade, funda ii,
dane i cheiuri portuare etc.
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RADCON FORMULA #7

CERTIFICATE DE CALITATE
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EXPRESS INTEGRATOR SRL
Hidroizola ii Perfecte pe toat  durata de via  a suprafe elor tratate!

DOCUMENTA IE TEHNIC

Impermeabilizarea i protec ia ecologic  permanent  a structurilor din beton prin
furnizarea i aplicarea prin pulverizare a produsului Radcon Formula #7 (200 ml la
mp), solu ie biochimic  inodor i incolor , non toxic i f  solven i. Aceasta

trunde pân  la maxim 3 cm în adâncimea structurii de beton i, reac ionând la
temperatura mediului înconjur tor cu calciul liber prezent în beton, creaz  o
barier  permanent  împoriva p trunderii apei i a altor contaminan i, protejând
betonul de deteriorare i men inându-i impermeabilitatea chiar în prezen a de
microfisuri prezente i viitoare, în condi ii de stress termic ridicat.

Betonul trebuie realizat cu ciment Portland, f  ad ugarea de cenu i, microsilice,
zguri. Grosimea minim  a pl cii de beton armat trebuie s  fie de 10 cm. Este
esen ial ca specifica iile de mai sus s  fie sprijinite i documentate de laboratoare
de cercetare sau de testare autorizate de ministerele competente.

CARACTERISTICILE PRODUSULUI
• Non toxic, compatibil cu apa potabil
• Neinflamabil, ne exploziv
• pH: 11,5 – 12
• Colmateaz  fisurile prezente în momentul aplic rii tratamentului dar i

microfisurile viitoare în prezen a unor cantit i importante i semnificative de
calciu liber, care este un produs chimic rezultat din reac iile chimice de
formare a betonului.

• Rezist  la cel pu in 50 de cicluri de înghe  – dezghe .
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IMPERMEABILIZAREA REZERVOARELOR DIN BETON
(apeducte, piscine, lacuri artificiale, tancuri petroliere, rezervoare de ap  potabil  sau industrial )

Piscina reziden ial  Baan Chaopraya, 3000 mp, Bangkok

Apa acoper  marea parte a suprafe ei Terrei. Pe toate continentele apa ocup  rolul cel mai important pentru
via .

De când ne aducem aminte omul a încercat s  foloseasc  avantajos apa: pentru a ob ine energia i
divertisment.

Omul coezist  cu apa i de aceea aceast  dependen  a stimulat metode i tehnologii în construc ii pentru a
face fa  cererii din domeniul civil i industrial.

Betonul, care este cel mai folosit din materialele de construc ii în era modern , este vulnerabil la ac iunile
apei. S-au dezvoltat numeroase proiecte pentru a limita vulnerabilitatea la ap .

Radcon Formula #7 este o tehnologie pentru a face betonul rezistent la ap  prin impermeabilizarea ob inut
prin crearea unei bariere hidrofuge în interiorul structurii de beton.

Originar din SUA i distribuit în toat  lumea din Australia, Radcon a ob inut succes în toat  lumea.

Versatilitatea i calitatea deosebit  a sistemului Radcon se pot verifica din rezultatele ce se ob in dup
tratamentul cu Radcon pentru diferite tipuri de structuri din beton. Prin urmare Radcon este adaptat pentru
orice structur  destinat  s  con in  mari cantit i de ap . Dar structura de beton devine impermeabil  nu doar
la ap  ci i la multe alte produse chimice agresive sau solu ii saline.

Aplica ii tipice sunt rezervoare de ap  potabil  pentru iriga ii, piscine, uzine de tratare a apei, tancuri petroliere
i de fapt orice structur  subteran i suprateran  din beton, supus  la presiune hidrostatic  pozitiv .
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SISTEMUL TRADI IONAL DE IMPERMEABILIZARE A REZERVOARELOR DE AP

Cea mai mare parte din pia a hidroizola iilor const  din sistemele pe baz  de membrane bituminoase sau
sintetice.

În mod normal membranele bituminoase se pozi ioneaz  pe suportul din beton înainte de tencuiala
armat  cu fibre de sticl . Folosirea lor se diminueaz  pe zi ce trece fie datorit  problemelor de aplicare fie
datorit  slabei aderen e a tencuielii la suprafa a membranelor.

Uneori membrana sintetic  colorat  în verde sau albastru este preferat  fie numai datorit  aplic rii
oare i economice, constituind în acela i timp element de impermeabilizare i estetic.

Dezavantajele sunt întotdeauna legate de riscul de str pungere accidental  sau inten ionat .
În prezent sunt câteva produse preferate i alese de proiectan i pentru a preveni i remedia problemele

create de membrane.
Vorbim de r ini i de mortare impermeabile.

ina colorat , întocmai ca membrana sintetic , are avantajul de a fi în acela i timp produs de
impermeabilizare i de finisaj, putând ine loc de element estetic final.

Chiar în acest caz riscul ce apare este cel de str pungere dar tot important este i riscul de slab  aderen
la suport ceea ce poate face ca aceast  thnologie s  e ueze chiar de la început datorit  umidit ii prezente în
suportul de beton.

Marele avantaj uneori îl constituie u urin a de aplicare i posibilitatea de a fi întins i de a fi aderent pe
multe tipuri de suprafe e i, prin urmare, fiind adecvat la orice proiect de structur .

Mortarele impermeabile elastice sunt produsul cel mai recent dezvoltat pentru acest tip de aplica ii.
Aceste mortare, ce con in r ini elastomerice, fiind impermeabile i elastice, sunt potrivite pentru orice

structur  putând înlocui tencuiala tradi ional  pentru a uniformiza planaritatea pere ilor.
Ca puncte slabe sunt costul produsului pus în oper i slaba rezisten  la stress termic mai ales în

perioada de golire i apoi de reumplere ce poate provoca mi ri cu microfisur ri ale stratului impermeabil ce
este superficial.

RADCON FORMULA #7
Radcon este un produs lichid incolor, inodor i ecologic, pe baz  de silicat de sodiu ce a fost modificat

biochimic.
Acesta p trunde în structur , se combin  cu hidroxidul de calciu liber i construie te, printr-o reac ie

chimic , un gel de hidrat de silicat de calciu ce se umfl  în contact cu lichidele, formând o barier  hidrofobic
colmatând porii, capilarit ile i microfisurile.

Reu te s  fac  fa  fisurilor prezente i viitoare i cre te aderen a dintre suportul de beton i straturile
cimentoase ce se aplic  ulterior.

Radcon este inovativ i revolu ionar din urm toarele motive:
1. Aplicarea este rapid i deja dup  3 ore rezervorul poate fi umplut;
2. Impermeabilizarea este în interiorul structurii din beton armat i, prin urmare, nu poate fi str puns

accidental sau vandalizat ;
3. Dup  aplicare, suportului i se poate aplica orice tip de strat, cu avantajul c  aderen a materialului

cimentos cre te cu 27%;
4. Radcon este compatibil cu apa potabil i, prin urmare,  este potrivit pentru impermeabilizarea

structurilor din beton armat destinate s  con in  lichide destinate folosirii în industria alimentar ;
5. Dac  pere ii structurii sunt plani (de exemplu piscina), sunt plani, se poate aplica Radcon pe beton

i apoi se poate monta gresia cu avantajul unei aderen e întotdeauna perfecte;
6. Singura opera ie necesar  înainte de aplicarea produsului Radcon este buna cur are a suportului de

orice ar putea împiedica p trunderea, eventual repararea betonului armat, i eta area perfect  a
rosturilor de reluare a turn rii (de construc ie, de lucru), eventual cu materialele noastre.
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RADCON FORMULA #7®

REPREZENTANT EXCLUSIV PENTRU
ROMÂNIA I REPUBLICA MOLDOVA

EXPRESS INTEGRATOR SRL
Str. O elul Ro u nr. 6, Ap. 1, Sector 5, Bucure ti,
 Tel.: 0723.23.77.10, 0788 118 423, Fax 031 816 2487
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PARTENER     DISTRIBUITOR   -   APLICATOR

DESCRIERE
     Radcon Formula #7® este o solu ie de silicat modificat
biochimic care asigur  impermeabilizarea pe termen lung i
ridic  duritatea betonului. P trunde în beton i reac ioneaz  cu
calciul liber i apa, formând un gel complex de silicat de calciu
în cr turi, pori i capilarit i. Acest gel formeaz  o barier ,
imediat sub stratul superficial, împotriva p trunderii apei i a
altor substan e poluante, cum ar fi ionii de clor.

Radcon Formula #7® etan eaz  cr turile existente având
o l ime de pân  la 2 mm în primele momente de la aplicare.
Dup  tratarea cu Radcon Formula #7, cr turile care continu

 se accentueze în tot perimetrul tratat cu Radcon rezist  la
infiltr ri în masa de beton. Radcon Formula #7 r mâne reactiv
în masa de beton pe tat  durata de via  a acestuia iar atunci
când este în contact cu apa asigur autovindecarea  pentru
viitoarele mici cr turi evolutive.

APLICATII TIPICE
• Terase (acoperi uri din beton) i plan ee

 Parc ri auto
 Platforme auto i de poduri
 Peroane i cheiuri portuare (dane)
 Piste de aeroport

• Structuri de reten ie a apei

APLICA II DEOSEBITE
Suprafe e placate (cu excep ia celor din teracot  sau
por elanate)
Suprafe e protejate împotriva averselor ( igle, olane etc.)
Fa ade
Elemente i panouri prefabricate

AVANTAJELE PRINCIPALE
Fiabilitatea  Nu mai sunt necesare reaplic ri sau
între inere.
Suprafa a este 100% utilizabil  chiar dup  prima aplica-
re - Risc minim de deteriorare ulterior aplic rii.
Identificarea defec iunilor  Dac  se formeaz  cr turi
rebele, ele se identific i se repar  cu u urin . Nu este
necesar  îndep rtarea stratului de suprafa .

CARACTERISTICI DE PERFORMAN
• Etan eaz  definitiv cr turi de pân  la 2 mm.
• Re-etan eaz  viitoarele mici cr turi.
• Reduce coeficientul de difuzie a clorului cu 89% la 3,5

(10-12 m2/s).
• Permeabilitatea apei este redus  cu 70% / la 5,0 (x

10-12 m/s) la 10Kg/cm2.
• Cre te duritatea suprafe ei de la 6 la 8 pe scala Moh
• Reduce exfolierea în medii cu înghe /dezghe  cu 89%

la 50 cicluri.
• Permite 84,1% permeabilizare la evaporarea umezelii.
• Potrivit pentru aplica iile de p strare a apei (presiune

hidrostatic  pozitiv ) - testat la 400 metri adâncime
(coloan  de ap ).

• Non Toxic  calit ile de compatibilitate cu apa
potabil  sunt certificate de numeroase laboratoare din
diverse ri ale lumii.

COMPU I DE ÎNT RIRE I STABILIZARE
       Este indicat  folosirea unui stabilizator pe baz  de ap . De
asemenea, sunt admi i i compu ii acrilici care se descompun
în decurs de 28 de zile. Alte materiale, cum ar fi cauciucul
clorurat sau emulsiile pe baz  de cear i bitum, necesit  mai
întâi îndep rtarea prin sablare sau polizare pentru a crea
condi iile necesare p trunderii produsului.

§ ÎNTRE INERE
Nu este necesar .

PROPRIET ILE PRODUSULUI
Incolor, limpede c tre pu in opac, f  miros, la pip it
genereaz  o senza ie de ap  cu s pun.
Non-toxic i biodegradabil
Procentul de substan e solide non-volatile: 27.7%
Greutatea specific  la 25°C: 1.225
Temperatura de fierbere: 101°C
Temperatura de autoaprindere  nu exist
Non-exploziv
Vâscozitate  14,3 centipoise (x 1/100 gm/cm/sec) sau 0,1172
Stokes
Substan e chimice periculoase  Silicat de sodiu
(modificat)
pH 11.7

RECOMAND RI PENTRU PROTEC IA S II
Contactul cu ochii  irita ii severe. Se vor cl ti ochii cu ap
din abunden .
Contactul cu pielea  Nu s-au constatat efecte iritante.
Fiind totu i un produs chimic, este de preferat a se evita
contactul direct.
Inhalare sau ingerare  Nu s-au constatat efecte

un toare sau deterior ri ale esuturilor interne umane.

APLICARE
CERIN E DE BAZ
• Radcon Formula #7 ® trebuie s  fie aplicat pe o

suprafa  de beton curat, uscat, f  impurit i, turnat
cu cel pu in 28 zile în urm .

• Înainte de aplicarea de Radcon, toate materialele de
cofrare trebuie s  fie descompuse sau îndep rtate.

• Vor fi îndep rtate orice materiale care pot întârzia
trunderea produsului în masa de beton.

• Acolo unde apar în mod vizibil segreg ri sau goluri, se
îndep rteaz  materialul de segregare sau surplusul de
beton, dup  care se trateaz  cu Radcon Formula #7®,
apoi se aplic  materiale de completare pe baz  de
ciment.

Fi  Tehnic

mailto:hidroizolatii@afacereamea.ro
http://www.hidroizolatii.afacereamea.ro
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• Se respect  practicile corecte de turnare: înt rirea,
compactarea i vibrarea.

• Betonul vechi sau carbonatat necesit  un tratament
suplimentar pentru refacerea calciului liber.

• Nu se aplic  atunci când temperatura mediului este sub
+5°C sau peste +40°C.

PROPOR IILE DE APLICARE
Normal: în medie 1 litru la 5 mp. Poate varia func ie

de gradul de absorb ie al substratului.
Pentru suprafe ele fisurate: se recomand  folosirea

unui litru la 3 metri p tra i.

METODA
1. Localiza i toate cr turile i inunda i cu solu ie

asigurându-v  c  s-au umplut cu Radcon.
2. Se aplica solu ia pe restul suprafe ei în propor ie de

1 litru la 4-6 mp.
3. Când suprafa a se usuc  (de obicei dup  2-6 ore,

func ie de condi iile de vânt i de temperatur ) se
pulverizeaz  suprafe ele tratate cu jet de ap . Dac
suprafa a este înc  ud  la atingere dup  6 ore, se
începe prima udare cu ap .

4. În ziua a 2-a - 24 ore mai târziu se ud  din nou cu
ap .

5. În ziua a 3-a - 24 ore mai târziu se ud  din nou cu
ap .

6. Dup  a treia udare, se blocheaz  canalele de
scurgere i se inund  zona pentru minim 12 ore
pentru a verifica calitatea impermeabiliz rii ob inute.

ATEN IONARE
Proteja i împotriva pulveriz rii pe suprafe ele de sticl , de
aluminiu, de lemn i pe cele vopsite.

LIMIT RI
Radcon Formula #7 nu este adecvat pentru etan a-
rea cr turilor evolutive ce rezult  din defectele structu-
rale sau cele cauzate de defec iunile mecanice.

Produsul nu este recomandat pentru etan area locu-
rilor unde sunt prezente segreg ri masive i g uri mari
cum ar fi zonele de îmbinare constructiv  sau de turnare.
De asemenea, nu este adecvat pentru zonele din jurul
str pungerilor unde exist  o zon  de contact necimentat
sau f  zid rie.
        Radcon Formula #7 nu este potrivit pentru apli-

rile pe suprafe ele cu presiune hidrostatic  negativ ,
cum ar fi fe ele interioare ale unui subsol / zid de reten ie.

BETON
• Formarea amestecului
       Radcon Formula #7 va îndeplini sau chiar dep i per-
forman ele sale standard atunci când se aplic  unui beton
con inând cenu  sau ciment Portland obi nuit de tip GP
sau tip C cu substan e pulverulente ce înlocuiesc pân  la
30% din ciment. Tipul F de beton cu substan e pulveru-
lente nu este potrivit pentru a fi tratat cu Radcon
Formula #7.

LIVRARE
Radcon Formula #7 ® este
disponibil în bidoane de 2l, 5 l i
20 l i în butoaie de 200 l (220
kg).

STRARE I DEPOZITARE
Nu exist  o limitare în ceea ce
prive te termenul de p strare /
depozitare. Recipientul se va p stra sigilat i se va evita
expunerea prelungit  la lumina solar  direct .
Întotdeauna se va agita bine butoiul sau recipientul
înainte de a fi utilizat.

SERVICII TEHNICE
Informa ii tehnice complete inclusiv rezultatele test rilor
i alte detalii se pun la dispozi ie prin distribuitorul autori-

zat. Pentru acestea vizita i site-ul web
www.hidroizolatii.afacereamea.ro sau trimite i un e-mail
la hidroizolatii@afacereamea.ro.

GARAN IE
Dac  se aplic  de c tre persoane autorizate i pregatite
de Radcrete i de reprezentantul exclusiv al Radcrete
garan ia acordat  este de 15 ani pentru suprafe ele
tratate cu Radcon Formula #7 ®. Contacta i Express
Integrator SRL pentru informa ii suplimentare i
confirmarea utiliz rii corecte.

APROB RI I TEST RI
ABSAC Absorb ia apei
Building Research Centre (UNSW) Permeabilitatea
vaporilor, Penetrarea ionilor de clor, Înghe /dezghe ,
Evaluarea rezisten ei la agen i chimici, Rezisten a la
alunecare, Permeabilitatea i vâscozitatea apei,
Difuzia ionilor de clor, Con inutul de substan e non-
volatile
US Highway Dept (SUA) Densitatea Relativ ,
Valoarea pH, Adeziunea asfaltului la suprafa a tratat ,
Test duritate, Rezisten a la absorb ia de ap
SINTEF (Norvegia) Resisten a la exfoliere ca urmare
a ciclurilor de înghe /dezghe , Permeabilitatea la
presiuni mari (400m adâncime), Efectul asfaltului
fierbinte (160°C) aplicat pe suprafe ele tratate, Difuzia
ionilor de clor  udare/uscare, Efectul de degazare
SISIR (Singapore) Non-Toxicitate
Warnock Hersey (autorizat NASA) Certificarea
pentru ap  potabil , Adâncimea de p trundere
CSIRO Adâncimea de p trundere
PROCEMA (România) Adâncimea de p trundere

REPREZENTAN E INTERNA IONALE
Asia/Pacific: Australia, Guam, Hong Kong, Indonesia,
Japonia, Malaezia, Noua Zeelanda, Filipine, Singapore,
Sri Lanka, Taiwan, Tailanda, Vietnam.
Europa: Belgia, Estonia, Italia, Norvegia, Spania, Portugalia,
România, Rusia.
America de Nord: Bermude, Canada, SUA, Caraibe
Orientul Mijlociu: Liban
America de Sud: Brazilia

http://www.hidroizolatii.afacereamea.ro
mailto:hidroizolatii@afacereamea.ro


EXPRESS INTEGRATOR SRL
Hidroizola ii Perfecte pe toat  durata de via  a suprafe elor tratate!

Recomand ri pentru proiectan i i detalii de
aplicare pentru piscine i rezervoare din beton

Recomand ri pentru proiectan i referitoare la re eta i
turnarea betonului

1. Suprafa a de beton trebuie s  fie turnat  din ciment Portland f  adaosuri de
cenu i, zguri, microsilice.

2. Betonul trebuie s  fie armat, structural, monolit, preferabil cu pantele date.
Grosimea pl cii trebuie s  fie de minim 10 cm în punctul cel mai de jos al pantei.
Armarea trebuie astfel f cut  încât la momentul matur rii betonului s  nu existe
fisuri exterioare în beton. În cazul existen ei unor fisuri de contrac ie se efectueaz
un tratament punctual specific (a se vedea Detaliile de Punere în Oper ). Plasa
sudat  de armare trebuie s  fie la cel pu in 3 cm adâncime de suprafa , grosimea
sârmei i dimensiuile ochiului plasei fiind func ie de proiect, fiind recomandate cu
rol de mic orare a fisur rii. Pentru pl cile de grosime mic  este obligatorie
folosirea unor plase sudate fi6-fi8 cu ochiuri de 10 cm (la o adâncime minim  fa
de suprafa  de 3 cm) i ad ugarea de fibre de polipropilen , 2-3 kg/mc.

3. Finisajul suprafe ei ce va fi tratat  cu Radcon Formula #7 va trebui s  fie cu porii
deschi i, doar printr-o singur  trecere cu elicopterul pe betonul proasp t sau prin
dri cuire, f  a se cerne ciment sau nisip cuar os.

4. Structura trebuie s  fie prev zut  dup  indica iile proiectantului cu rosturi de
dilatare i/sau structurale. Este de preferat ca structura s  fie realizat  din pl ci
continue nu mai mari de 500 mp separate prin rosturi.
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in  poliuretanic  foarte
flexibil , eventual armat

EXPRESS INTEGRATOR SRL
Hidroizola ii Perfecte pe toat  durata de via  a suprafe elor tratate!

DETALII DE PUNERE ÎN OPER
ROSTURI DE CONSTRUC IE

Realiz ri noi
• sunt formate intre turnari adiacente de betoane
• scopul este de a produce o imbinare etansa, bine lipita, intre betonul intarit si cel recent turnat astfel

incat sa lucreze monolitic
• in general toata armatura va continua prin rost
• un cofraj temporar va fi utilizat pentru a forma fata rostului, fata ce va fi facuta ulterior cat mai bruta

inainte de a turna noul beton
• La suprafa a rostului pe o l ime de minim 2 cm i o adâncime de 1 cm se va monta o plac  de

polistiren ce va fi apoi îndep rtat  dup  înt rire iar cavitatea va fi umplut  cu mastic polisulfuric dup
ce mai întâi se va aplica o amors  epoxidic .

Interven ii asupra unui rost existent
Rostul de construc ie va fi eviden iat i desf cut la suprafa  pentru cel pu in 50 mm pe o parte adic  în total
de 10 cm. Va fi executat o punte din r in  poliuretanic  armat , eventual, cu fibr  de sticl  sau acoperit  cu
un cauciuc lichid. Pentru suprafe ele expuse soarelui trebuie asigurat c  stratul exterior este protejat la UV.

Aplicarea de mortar
cu cre tere cristalin
la reluarea turn rii
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ROSTURI DE DILATARE / TASARE

Realiz ri noi i interven ii asupra unui rost existent
Acest rosturi vor fi etan ate cu un etan ant format din r ini poliuretanice i cauciuc lichid (turnate pe un fund
de rost), produse ce fac parte din sistemul Express Poly de la Express Integrator. În prealabil suprafa a rostului
va fi tratat  cu o amors  din r in  poliuretanic  diluat  iar peste amors  se aplic  un strat de r in
poliuretanic  nediluat . Deasupra stratului de cauciuc lichid se recomand  aplicarea unui nou strat de r in
poliuretanic . Adâncimea de turnare va fi de minim jum tate din l imea rostului.
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EXPRESS INTEGRATOR SRL
Hidroizola ii Perfecte pe toat  durata de via  a suprafe elor tratate!

ROSTURI ORIZONTALE  VERTICALE (rosturi perimetrale)

Realiz ri noi
Rosturilor orizontale / verticale trebuie s  li se prevad  mai întâi o aplicare a unui produs etan ant de tip hidro-
expansiv (waterstop de tip bentonitic) ce va prins folosind cuie de beton b tute la cel mult 30 cm unul de altul.
Ulterior va fi realizat  o scaf  superficial  (5 cm pe vertical , 5 cm pe orizontal )  în unghiul orizontal-vertical
folosind o r in  flexibil i puternic adeziv . Ulterior va fi realizat  o protec ie suplimentar  folosind un
material elastic armat (10 cm pe vertical , 10 cm pe orizontal ). În aceast  situa ie se recomand  Express Poly
System.

Interven ii asupra unui rost existent
Rosturilor orizontale / verticale trebuie s  li se aplice o scaf  continu  dintr-o in  elastic  la unghiul dintre
suprafe ele orizontale i verticale (5 cm pe vertical , 5 cm pe orizontal ). Aceast  etan are va fi protejat  de
un alt tratament ulterior dintr-un material elastic armat  (10 cm pe vertical , 10 cm pe orizontal ). În aceast
situa ie se recomand  Express Poly System. Dac  suportul de beton este umed este posibil  folosirea unei
scafe din mortar polimerizat bicomponent  (3 cm pe vertical , 3 cm pe orizontal ) ce va fi apoi protejat  de un
strat de mortar elastic armat  (6 cm pe vertical , 6 cm pe orizontal ).

Strat de protec ie din material
adeziv i elastic (eventual armat)

Scaf  din r in
flexibil

1. Suport uscat 2. Suport umed

Tratament cu Radcon Formula
#7 la toate suprafe ele expuse

Scaf  din r in  elastic i
puternic adeziv

Material elastic
(eventual armat)

Tratament cu Radcon Formula
#7 la toate suprafe ele expuse

Mortar elastic
armat

Scaf  din mortar polimerizat
bicomponent
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EXPRESS INTEGRATOR SRL
Hidroizola ii Perfecte pe toat  durata de via  a suprafe elor tratate!

Guri de scurgere

Realiz ri noi
Gura de scurgere va trebui s  aib  prev zut  în partea inferioar  a pl cii, împrejurul tubului de scurgere un
nur de etan are hidroexpansiv ( nur bentonitic) bine fixat cu mortar adeziv necontractil (adic  având

contrac ie compensat ); partea superioar  a gurii de scurgere la nivelul suprafe ei va fi etan at  cu o r in
epoxi-plastomeric  ce va îmbr ca chiar interiorul tubului de drenare pe o adâncime de câ iva centimetri.
Protec ia va fi realizat  cu un grilaj potrivit.

Interven ii asupra unei guri de scurgere existente
Gura de scurgere va trebui s  aib  prev zut  în partea superioar  a pl cii, în jurul tubului de scurgere, o fisur
lat  de 1 cm i adânc  de 1 cm ce va fi etan at  cu un mastic poliuretanic sau polisulfuric. Protec ia acestui
mastic se va realiza cu r in  epoxiplastomeric  ce va îmbr ca chiar interiorul tubului de drenare pe o
adâncime de câ iva centimetri.

rasina epoxi-
plastomeric

Mastic
poliuretanic
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EXPRESS INTEGRATOR SRL
Hidroizola ii Perfecte pe toat  durata de via  a suprafe elor tratate!

Str pungeri / Elemente de trecere

Realiz ri noi
Tuburile i elementele de trecere vor trebui s  aib  prev zute în partea inferioar  a pl cii, împrejurul lor un
nur de etan are hidroexpansiv ( nur bentonitic tip Masterstop) bine fixat; în partea superioar  a pl cii la

nivelul suprafe ei va fi turnat  o scaf  din r in  flexibil  în jurul elementului de str pungere.

Interven ii asupra unei str pungeri existente
Tuburile i elementele de trecere vor trebui s  aib  prev zute în partea superioar  a pl cii la nivelul suprafe ei
o scaf  din r in  flexibil  în jurul elementului de str pungere.

Guler din
rasina flexibila

armata
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EXPRESS INTEGRATOR SRL
Hidroizola ii Perfecte pe toat  durata de via  a suprafe elor tratate!

Fisuri mari i structurale

Se l rge te fisura i dup  ce s-a inundat fisura cu Radcon se sigileaz  cu un chit necontractil (cu contrac ie
compensat ). Dac  exist  posibilitatea ca fisura s  fie evolutiv  etan area va fi f cut  cu un chit elastomeric.
În cr turile mari i structurale (trecând prin toat  placa) i unde este pericolul ca materialul de colmatare
(chit, mastic etc.) s  curg  se recomand  folosirea, sub fisur , a unui benzi auto-adezive impermeabile. Pentru
a îmbog i în calciu fisura i a optimiza procedeul, înainte de a aplica Radcon, în ea se introduce praf de
ciment Portland sau o past  din ap i ciment.

Tratament cu
Radcon Formula #7

Fisura lata de 1 mm

Banda impermeabila

Latime interioara
de 2-3 mm



EXPRESS INTEGRATOR S.R.L.
Str. O elul Ro u nr. 6, Ap. 1, Sector 5, Bucuresti
Mobil: 0723.23.77.10, 0788 118 423
Fax: 031 8 16 24 87
hidroizolatii@afacereamea.ro
www.hidroizolatii.afacereamea.ro

Fisa W1 cu detalii de proiectare si executie pentru
BAZINE DE INOT SUSPENDATE

SECTIUNE TIPICA PRINTR-UN BAZIN DE INOT SUSPENDAT

ATENTIE: Aceste detalii sunt furnizate numai in scop de indrumare pentru hidroizolare si nu in scopuri structurale; Fisa W1 cu detalii de proiectare si executie / Versiunea 1.0,   Martie 2006
adecvanta structurilor este responsabilitatea altor persoane

Tratament cu
Radcon Formula #7

Sant de drenare

Rost dintre
dale etansat

Pe o latime de 200 mm
se aplica deasupra
rostului o membrana
lichida armata, avand si
o banda de impiedicare
a dezlipirii

DETALIU WPJ1
Rost de constructie

Tratament cu Radcon
Formula #7

DETALIU WPJ2
Rost de constructie

Finisaj din placi
ceramice

Snur bentonitic tip
Waterstop

DETALIU WM1
Tratamentul gaurilor de surub

Se aplica Radcon Formula #7
gaurii (permitandu-i-se
uscarea timp de 2-6 ore)

Se umple cu un mortar ce nu
se contracta si i se permite
intarirea timp de 3-7 zile

Tratament cu Radcon Formula
#7 pe intreaga suprafata
inainte de a se aplica orice
finisaj

Ansamblu Gura
de scurgere -
Grilaj

DETALIU WP1
Strapungere

Snur bentonitic
tip  Waterstop

Tratament
cu Radcon
Formula #7

Finisaj din placi
ceramice

NOTA: Pentru tratamentul oricarei crapaturi sau cavitati folositi
detaliul WM2 (din Fisa cu Detalii de  proiectare si executie WD3)

Nivelul apei

Tratament cu Radcon
Formula #7 pentru betonul
structural inaintea placarii
sau folosirii altor finisaje

Teava de evacuare
a bazinului

Dren de supraplin cu
grilaj

DETALIU WP1

DETALIU WM1
Tratamentul

gaurilor de surub

DETALIU WPJ2

DETALIU WPJ1

Rost de constructie

Rost de constructie

NOTA: Pentru strapungerile tevilor de aductiune de apa etc. folositi
detaliile WP2 si WP3 din Fisa cu Detalii de  proiectare si executie WD2

NOTA: Radcon Formula #7 nu va afecta
lipirea placilor sa a oricaror alte finisaje

mailto:hidroizolatii@afacereamea.ro
http://www.hidroizolatii.afacereamea.ro
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Fisa W2 cu detalii de proiectare si executie pentru
REZERVOARE DE APA AFLATE LA INALTIME

SECTIUNE TIPICA PRINTR-UN TURN DE APA SUSPENDAT

ATENTIE: Aceste detalii sunt furnizate numai in scop de indrumare pentru hidroizolare si nu in scopuri structurale; Fisa W2 cu detalii de proiectare si executie / Versiunea 1.0,   Martie 2006
adecvanta structurilor este responsabilitatea altor persoane

DETALIU WP1
Strapungere

Snur
bentonitic

Tratament
cu Radcon
Formula #7

DETALIU WPJ6
Rost de constructie

Tratament cu
Radcon Formula #7

Snur bentonitic

Etansant optional
(uzual 25 x 25 mm)

DETALIU WPJ4
Rost de constructie

Tratament
cu Radcon
Formula #7

Snur bentonitic

Optional, pe o latime
de 200 mm se aplica
deasupra rostului o
membrana lichida ar-
mata, avand si o ban-
da de impiedicare a
dezlipirii

Snur
bentonitic

DETALIU WP4
Strapungere

Tratament
cu Radcon
Formula #7

Membrana li-
chida armata
cu snur / ba-
gheta  de
sprijin

SECTIUNE TIPICA PRINTR-UN TURN DE APA, tip SPRINKLER

NOTA: Radcon Formula #7 este
complet non-toxic si este aprobat
pentru apa potabila

Nivelul normal al apei

Tratament cu
Radcon
Formula #7 Teava de evacuare

Rost de constructie

DETALIU WP5

DETALIU WPJ4

DETALIU WP4

Teava de
alimentare

Rost de constructie Teava de evacuare

Acoperis

Tratament cu
Radcon Formula #7

DETALIU WPJ5

Nivelul normal al apei

DETALIU WP1

DETALIU WP5
Strapungere

Maneca din
membrana
lichida armata

Tratament cu
Radcon
Formula #7

Snur
bentonitic

mailto:hidroizolatii@afacereamea.ro
http://www.hidroizolatii.afacereamea.ro
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Ghid de aplicare pentru
Radcon Formula #7

1. Suport uscat i matur de beton de minim 28 zile
2. Se verific  dac  suportul de beton este fisurat i, eventual,

dac  este necesar, se trateaz  fisurile una câte una
3. Tratamentul cu Radcon Formula #7 urmat de trei ud ri cu

ap  (dup  3 ore, dup  24 ore, dup  48 ore)
4. Temperatura de lucru +5°C ÷ +40°C

Re eta betonului

Re eta betonului nu trebuie s  con in  materiale care înlocuiesc cimentul
cum ar fi cenu i, zguri sau microsilice. Este preferat cimentul Portland
obi nuit (OPC). În plus, re eta nu trebuie s  con in  aditivi ce fac structura
impermeabil  deoarece Radcon Formula #7 nu va p trunde în beton
pentru a forma gelul.
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TESTE RADCON FORMULA #7

Test de colmatare fisuri i permeabilitate a apei (Universitatea din Bologna)

Teste de compatibilitate cu apa potabil  (TECNOMA, SISIR)

Test de aderen  cu mortar (Columbia University)

Test de rezisten  la ionii de clor (SINTEF)
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REFERIN E
pentru REZERVOARE DIN BETON

EXEMPLE DE APLICA II
Începând cu 1975 Radcon Formula #7 s-a aplicat cu succes la terase, acoperi uri, balcoane, pardoseli,
parc ri, osele, poduri, aeroporturi, monumente istorice i de art , baraje, tunele, rezervoare de ap  potabil ,
zid rie de c mid , fa ade, funda ii, dane i cheiuri portuare.

Prezent m doar câteva din acestea, pe domenii de interes.

Monumente istorice
u Statuia i mormântul lui Ho Shi Minh din Vietnam,

1996
u Canalele din Vene ia, 1986
u Monumentul Yogya Kembali din Indonezia, 1987

Poduri i autostr zi
u Holendalen, Norvegia, 1995
u Wuku to Sitchu, Taiwan, 1999
u Telemark, Norvegia, 1994
u Râul Mekong la grani a Thailanda-Laos, 1993
u Commonwealth Station, Kuala-Lumpur, Malaesia,

2001
u Hong Kong Fly Over, Price Edward road west, 1997
u Bremsa Bridge, Norvegia, 1994

Structuri de re inere a apei i rezervoare de ap
u Entact Clough Water Tank, Indonezia, 1988
u Water Tanks, Nauru, 1990
u Curragh Coal Mine, Queensland, 1985
u Gullbring Swimming Pool, Telemark, Norvegia,

1995
u Fountain Plaza de Castilla, Madrid, Spania, 1995
u Stamford Resort, Sydney, 1988
u Dover Park Condominiums, Singapore, 1990

u Baraj de acumulare din Olai, Sardinia, 1987
u Barajul de pe râul Olia, Sicilia, 1987

Structuri maritime
u Sandringham Yacht Club, Victoria, Australia, 1993
u Sugar wharf, Marilyan Queensland, Australia, 1992
u Kolenhaven, Beringen, Belgia, 1990
u Queen Salote Wharf, Tonga, Noua Zeeland , 1982

Parc ri i suprafe e traficabile
u Westfield Marketown Shopping Center, Australia,

2002
u Utama Shopping Center, Kuala Lumpur, Malaesia,

2000
u Duty Free Shopping Store, Guam, Micronezia, 1996
u BHP Car-Park, Melbourne, Australia, 2001
u Microsoft Head Office, Sydney, Australia, 1994
u St. Leonard Corporate Car Park, Sydney, Australia,

1999
u Parcarea TAK-101 Yokohama, Japonia, 2000
u Royal Hong Kong Jockey Club Car Park, 1997
u Circiuma Bus Depot, Brazilia, 2001
u Olimpiskie Selo, Rusia, 1996
u Gardemoen Airport, Norvegia, 1998

Toate aceste structuri se comport  excelent, suprafe ele continuând s  r mân  impermeabile mul i ani
dup  expirarea perioadei de garan ie, testele ulterioare confirmând calit ile betonului tratat precum i
prezen a substan elor active din Radcon Formula #7 în masa de beton.





















• Au trecut peste treizeci de ani de la
inventarea produsului Radcon Formula #7
i societatea noastr  este bucuroas  s  v

ofere rezultatele geniului autorului s u.
Dr. A.W. Smith a inventat în 1975

tehnologia biochimic  a produsului
Radcon Formula #7. De atunci aceast
tehnologie s-a îmbun it continuu pân
la cea de ast zi.

Dr. Smith, persoan  timid i
introvertit , era un biochimist auto-didact.
Abilit ile sale naturale în acest domeniu
l-au dus la prima sa mare realizare: un
echipament avansat de analiz i
diagnostic al sângelui pentru detectarea
timpurie a bolilor. Pentru aceast  munc
de cercetare a fost  nominalizat la premiul
Nobel pentru Chimie.

Dr. Smith a ales s  nu- i comercializeze
inven iile sale ci s  se dedice carierei
universitare.

i-a împ it timpul conferen iind la
universit ile americane i japoneze. La Osaka,
în Japonia, i-a ob inut titlul de doctor în
tiin e.

Cuno tin ele sale tiin ifice împreun  cu
experien a sa practic  l-au dus la dezvoltarea
produsului Radcon.

Firma Radcrete din Sydney, Australia, a
în eles prima avantajele folosirii produsului
Radcon în domeniul construc iilor i l-a
convins pe Dr. Smith s -i cedeze exclusivitatea
vânz rii Radcon Formula #7 în întreaga lume.

Acum, dup  mul i ani de aplicare cu succes
în peste 25 de ri din lume, Radcon Formula
#7 î i urmeaz  drumul s u de cel mai bun
produs din lume pentru hidroizolarea i
protec ia betonului.

Societatea noastr , Express Integrator SRL
are exclusivitatea distribuirii acestui produs în
România i Republica Moldova.

DECLARA IE
RADCRETE PACIFIC Ltd garanteaz  c  produsul furnizat nu manifest  defecte evidente, este conform cu formula standard i
con ine toate componentele în propor iile adecvate.

______________________________________________________
Agent local

______________________________________________________

                      EXPRESS INTEGRATOR S.R.L.

Str. O elul Ro u nr. 6, Ap. 1, Sector 5, Bucure ti
Tel.: 0723.23.77.10, 0788 118 423
Fax: 031 816 2487
E-mail: hidroizolatii@afacereamea.ro
Website: www.hidroizolatii.afacereamea.ro

HIDROIZOLA II PERFECTE

RADCON FORMULA #7  hidroizolare ecologic , pentru toat  durata de via  a betonului

1) ECOLOGIC : fiind pe baz  de silicat de sodiu, nu este toxic  nici pentru mediu nici pentru operator, spre
deosebire de alte produse care con in solven i i care sunt toxice i inflamabile

2) PENTRU TOAT  VIA A: Exper i i profesori universitari sunt unanimi în a afirma c  folosirea produsului
Radcon Formula #7 pentru hidroizolare are eficien  f  limit  de timp: odat  ce porii sunt colmata i
efectiv, compusul sub form  de gel devine parte integrant  din structur i, prin urmare, va avea
aceea i durat  de via  cu betonul .

3) CAPACITATEA DE ETAN ARE: Datorit  capacit ii sale de a colmata fisurile chiar în condi ii de stress
termic, Radcon Formula #7 asigur  impermeabilizarea permanent  a suprafe elor tratate dup  cum rezult
din numeroasele teste de la cele mai prestigioase laboratoare. i acest caracter exclusiv este unicul
comportament ce nu poate fi g sit la nici un alt produs chimic de etan are actualmente pe pia i care îi
permite s  fie competitiv cu sistemele alternative pe baz  de membrane sintetice sau bituminoase.
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