
DIVIZIA PLACĂRI / Pregătire straturi suport
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Bandă din polipropilenă neţesută cu lățimea de 140 mm cu tratare impermeabilă rezistentă 
la agenţii alcalini şi aderenţă ridicată pentru rosturi perimetrale de aplicat cu Aquastop 
Nanoflex® și Aquastop Flex.

Aquastop 70 permite sigilarea rosturilor perimetrale în mod rapid, garantând impermeabilitatea şi 
durabilitatea în timp.

Aquastop 70

• Optimă elasticitate

• Transpirabilitate ridicată

• Perfect aplicabilă cu adezivi adecvați eco-compatibili din gama Biogel®, 
Aquastop Fix şi Aquastop Nanoflex®

PLUS PRODUS

Destinaţia utilizării
Balcoane, terase și suprafețe orizontale externe de mici dimensiuni, care nu prevăd rosturi de dilatare și fracționare în șapă.

DOMENII DE APLICARE

Pregătirea suporturilor
În general, suporturile trebuie să fie curăţate de praf, uleiuri şi grăsimi, uscate şi lipsite de infiltraţii de umiditate, fără părţi friabile sau care nu sunt perfect ancorate precum 
reziduuri de ciment, var şi vopsea, care trebuie îndepărtate în întregime.

Aplicare

1  Aplicați Aquastop Nanoflex® în apropierea rosturi, pe pardoseală 
și perete, pe o lățime de circa 10 cm.

2  Fixați Aquastop 70 pe gelul-membrană proaspătă urmărind 
rostul perete-pardoseală.

3  Exercitați o presiune puternică și neteziți pentru a garanta lipirea 
totală a Aquastop 70, evitând formarea pliurilor pe bandă.

4  La aplicarea celui de al doilea strat de Aquastop Nanoflex® 
acoperiți bine partea verticală de Aquastop 70 fixat pe perete. 

Urmați indicaţiile specifice pentru realizarea și aplicarea unghiurilor 
interne și externe.

INDICAŢII DE UTILIZARE
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*  ÉMISSION DANS L’AIR INTÉRIEUR Information sur le niveau d’émission de substances volatiles dans l’air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à 
C (fortes émissions).



Unghi intern

1  Tăiați o fâșie de Aquastop 70 cu o lungime de circa 40 cm și efectuați 
o tăietură transversală în centru, pe jumătatea lățimii.

2  Îndoiți din nou fâșia pentru a obține un unghi intern cu 
suprapunerea celor două baze.

3  Aplicați Aquastop Nanoflex® în apropierea unghiului, pe pardoseală 
și perete, pe o lățime de circa 10 cm.

4  Fixați piesa specială realizată pe gelul membrană proaspătă, 
imediat ce a fost întinsă. 

5  Exercitați o presiune puternică și neteziți pentru a garanta lipirea 
totală a Aquastop 70; evitați formarea de pliuri. 

6  În faza de impermeabilizare a rostului dintre perete și pardoseală, 
suprapuneți Aquastop 70 pe piesa specială pe circa 10 cm. 

Unghi extern

1  Tăiați o fâșie de Aquastop 70 cu o lungime de circa 40 cm și efectuați 
o tăietură transversală în centru, pe jumătatea lățimii.

2  Îndoiți din nou fâșia pentru a forma un unghi extern prin 
deschiderea bazelor.

3  Aplicați Aquastop Nanoflex® în apropierea unghiului, pe pardoseală 
și perete, pe o lățime de circa 10 cm și fixați piesa specială realizată 
pe gelul-membrană proaspătă, imediat ce a fost întinsă. Exercitați 
o presiune puternică și neteziți pentru a garanta lipirea totală a 
Aquastop 70, evitând formarea pliurilor pe bandă.

4  Tăiați o fâșie de Aquastop 70 cu o lungime de circa 14 cm și tăiați un 
pătrat de circa 7x7 cm. 

5  Fixați piesa obținută pe gelul-membrană proaspătă, pentru a 
racorda piesa specială aplicată anterior. 

6  Exercitați o presiune puternică și neteziți pentru a garanta lipirea totală a bucății de bandă, evitând formarea pliurilor. 

În faza de impermeabilizare a rostului dintre perete și pardoseală, suprapuneți Aquastop 70 pe piesa specială pe circa 10 cm.

INDICAŢII DE UTILIZARE
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Furnizarea și aplicarea benzii din polipropilenă nețesută, rezistentă la agenți alcalini, impermeabilă, de mare aderență, tip Aquastop 70 de la Kerakoll Spa. Fixați benzile cu membrană 
minerală, eco-compatibilă, mono-componentă, certificată EC 1 R, cu emisii scăzute de substanțe organice volatile, tip Aquastop Nanoflex® pe pardoseală și perete. Exercitați o presiune 
puternică și neteziți pentru a garanta lipirea totală a benzii, evitând formarea pliurilor. Urmăriți impermeabilizarea unghiurilor externe și interne realizând la aplicare piese speciale de 
bandă, de fixat împreună cu impermeabilizantul.

RUBRICĂ DIN CAIETUL DE SARCINI

Aspect  țesătură nețesută din polipropilenă
Culoare gri
Lăţime rolă ≈ 140 mm
Lungime rolă ≈ 50 m
Grosime totală ≈ 0,37 mm
Greutate ≈ 9,8 g/m

DATE TEHNICE CONFORM NORMEI DE CALITATE KERAKOLL
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Datele privitoare la clasificările Eco şi Bio se referă la GreenBuilding Rating® Manual 2013. Aceste informaţii sunt actualizate în ianuarie 2019; precizăm că acestea pot face obiectul unor completări şi/sau modificări în decursul timpului din partea KERAKOLL SpA; pentru astfel de eventuale actualizări, puteţi 
consulta site-ul www.kerakoll.com. KERAKOLL SpA răspunde cu privire la valabilitatea, actualitatea şi actualizarea informaţiilor sale numai dacă acestea sunt extrapolate direct din pagina sa de internet. Fişa tehnică este redactată în baza cunoştinţelor noastre tehnice şi aplicative cele mai bune. Totuşi, pentru 
că nu putem să intervenim direct asupra condiţiilor din şantier şi asupra executării lucrărilor, acestea reprezintă indicaţii cu caracter general care nu obligă în nici un fel Compania noastră. Se recomandă de aceea să efectuaţi o probă prealabilă, în scopul verificării conformităţii produsului cu utilizarea prevăzută.

KERAKOLL S.p.a.
Via dell’Artigianato, 9 - 41049 Sassuolo (MO) Italy
Tel  +39 0536 816 511 -  Fax +39 0536 816 581
info@kerakoll.com - www.kerakoll.com

ISO 9001
CERTIFIED
IT10/0327

ISO 14001
CERTIFIED

IT242729/UK

BS 18001
CERTIFIED

IT255412/UK

- Produs pentru uz profesional
- respectaţi eventualele norme şi reglementări naţionale
- a se păstra la loc ferit de soare
- după terminarea aplicării, protejați de soare
- pentru tot ce nu este prevăzut aici, consultaţi Kerakoll Worldwide Global Service +39 0536 811 516 - globalservice@kerakoll.com

AVERTISMENTE

CALITATEA AERULUI INTERN (IAQ) VOC - EMISIE DE SUBSTANŢE ORGANICE VOLATILE
Conformitate EC 1 plus GEV-Emicode Cert. GEV 9024/11.01.02
HIGH-TECH
Sarcină de rupere longitudinală 140 N / 5 cm EN 12311-1
Sarcină de rupere transversală 95 N / 5 cm EN 12311-1
Întindere la ruptură longitudinală ≈ 65% EN 12311-1
Întindere la ruptură transversală ≈ 65% EN 12311-1

PERFORMANŢĂ
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