
 
 
 

 

FIȘĂ TEHNICĂ 08.02.03.01-RO  
PRODUSE DE IMPERMEABILIZARE 

 

HIDROZOL SUPERFLEX 2K 
 
Produs de impermeabilizare elastic cu două componente 

 
1. Descriere. Aplicare  
 
HIDROZOL SUPERFLEX 2K este un produs preparat industrial cu două componente, destinat pregătirii compusului de 
impermeabilizare elastic pentru protecția prin hidroizolare a suprafețelor verticale și orizontale cum ar fi băile – în care 
pereții interiori ai clădirilor ușoare sunt de regulă realizați din plăci de rigips, balcoanele, terasele și piscinele, înainte de 
aplicarea plăcilor ceramice, precum și pentru protecția părților de construcții îngropate în pământ – tunele, 
apeducte/canale de scurgere, pereți și stâlpi de susținere, garduri de beton și alte construcții similare, împotriva 
penetrării solului umed și a apei.  
 
În ceea ce privește pereții de beton monolit, produsul asigură protecție prin hidroizolare de calitate pentru presiunea 

negativă și pozitivă a apei (stratul de izolație poate fi pe oricare din părțile peretelui). Totuși, în cazul pereților realizați din 

beton sau panouri de cărămidă, acesta asigură numai protecție prin hidroizolare de calitate pentru presiunea pozitivă a 

apei (stratul de izolație pe ”partea cu apa” a peretelui aplicat pe o tencuială de finisaj ciment de cel puțin 10 mm 

grosime). 
 
2. Ambalare  
 
Componentul A: sac de hârtie capacitate 20 kg 
Componentul B: recipient de plastic capacitate 7,5 kg 
 
3. Date tehnice   
 Densitate mortar gata pregătit de utilizare ~1.3 

 (kg/dm3)  

 Timp de uscare pentru mortarul gata pregătit de utilizare  ~1.5 
 T = +20 ºC, umiditate relativă a aerului = 65 %  

 (ore)  

 Grosime de aplicare totală Minim 2 mm 
 (mm) Maxim 5 mm 
   

 Forța de adeziune la tracțiune inițială 1.0 
 Cf. EN 14891/2006: min. 0.5  

 (MPa)  

 Forța de adeziune la tracțiune după imersia în apă 0.7 
 Cf. EN 14891/2006: min. 0.5  

 (MPa)  

 Forța de adeziune la tracțiune  după imersia în apă la +70 ºC 1.1 
 Cf. EN 14891/2006: min. 0.5  

 (MPa)  

 Forța de adeziune la tracțiune după îngheț și dezgheț 0.8 
 Cf. EN 14891/2006: min. 0.5  

 (MPa)  

 

Forța de adeziune la tracțiune  după imersia în cuptorul 
pentru arderea varului 0.63 

 Cf. EN 14891/2006: min. 0.5  

 (MPa)  

 Forța de adeziune la tracțiune  după imersia în apă clorurată 0.6 
 Cf. EN 14891/2006: min. 0.5  

 (MPa)  

 Rezistență la presiune pozitivă a apei Fără penetrarea apei 
 Cf. EN 14 891/2006  

Ingrediente principale: ciment, liant polimeric, materiale de 
umplere cu cuarț    
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4. Pregătirea suprafeței  
 
Suprafața trebuie să fie solidă și curată – fără praf și alte particule dezlipite sau libere, resturi de la uleiuri de lambriu sau 
alte tipuri de murdărie. Suprafețele potrivite includ toate suprafețele de beton brut fin de cel puțin o lună și cele de cel 
puțin o lună din ciment fin și solide – adică armate puternic cu ciment - tencuielile de finisaj de var-ciment. Suprafețele 
care sunt prea fine vor fi înăsprite în mod corespunzător (sablare cu alice, periere, șlefuire rugoasă). 
 
Suprafața este înmuiată cu apă înainte de aplicarea produsului, astfel încât să nu îl mai absoarbă printre canale. 
Suprafața trebuie să absoarbă complet apa în timp ce membrana de apă sau picăturile de apă nu trebuie să fie vizibile 
pe suprafață devreme ce acest fapt ar împiedica aderența HIDROZOLOM SUPERFLEX la suprafață. Suprafața poate fi 
umedă, dar nu înmuiată.  
 
Înainte de aplicarea produsului, suprafețele sunt acoperite cu JUKOL diluat în apă (JUKOL: apă = 1:1), aplicat cu o 
pensulă de vopsit, cu o bidinea sau un trafalet cu fire lungi sau textile sau se poate pulveriza. În condiții normale (T = +20 
ºC, umiditate relativă a aerului = 65 %), aplicarea produsului de impermeabilizare poate începe la 12 ore după aplicarea 
amorsei.   
 
Utilizare estimată sau medie (în funcție de nivelul de absorbție și rugozitatea suprafeței): 

JUKOLPRIMER 90 - 100 ml/m2 
 
Aplicarea straturilor de hidroizolare poate începe numai după finalizarea proceselor de lăsare/așezare a construcțiilor, 
devreme ce deformările suprafeței, deplasările, crăpăturile și altele similare pot constitui sursă de daună ireparabilă.  
 
5. Pregătirea produsului de impermeabilizare pentru aplicare  
 
Prima etapă, componentul B este amestecat bine și turnat într-un recipient curat mai mare. Conținutul sacului – 
componentul A (A = 20 kg) se adaugă încet la componentul B (B = 7.5 kg) și amestecat bine la RPM reduse  pentru a 
obține un compus omogen fără umflături (raportul masei este comp. A: comp. B = 4:1.5). Se va aștepta timp de 5-10 
minute pentru ca produsul să crească, apoi amestecați bine din nou.  
 
În condiții normale (T = +20 ºC, umiditate relativă a aerului = 65 %), mortarul pregătit se poate folosi timp de  1.5 ore.  
 
6. Aplicare  
 
Mortarul rezultat este aplicat în două straturi cu grosime totală de  minim 2 mm, și în 3 straturi pe suprafețe cu expunere 
mai mare. Primul strat este aplicat cu o bidinea sau o mistrie  iar grosimea straturilor individuale este întotdeauna de 
circa 1 mm. Fiecare strat următor se aplică pe stratul uscat anterior, timpul de uscare în condiții normale (T = +20 °C, 
umiditate relativă a aerului = 65 %)  este de 6-8 ore. Produsul este aplicat pe fiecare strat următor ”direct pe” stratul 
anterior. Al treilea, adică stratul de nivelare, trebuie să aibă circa 1 mm grosime maxim iar grosimea totală a straturilor 
aplicate nu va depăși 5 mm. Suprafețele mai mari, în principal exterioare, sunt armate cu plasă din fibră de sticlă 

acoperită cu vinil JUBIZOL (gramaj: minim 160 g/m2; dimensiunea găurii: circa 4 mm x 4 mm) care este fixată pe primul 

strat aplicat încă umed al produsului de impermeabilizare, atunci când produsul se aplică în două straturi sau în al doilea 
strat aplicat atunci când produsul se aplică în 3 straturi. Se vor instala corduri și bride speciale de etanșare la îmbinările 
suprafețelor orizontale, verticale și tubulare și alt tip de breșe. Acestea sunt de asemenea fixate în primul sau al doilea 
strat încă umed al produsului de impermeabilizare.  

 
Suprafețele cu trafic pietonal vor fi protejate corespunzător împotriva uzurii și rupturii și a deteriorărilor de ordin 
mecanic cu dale de pardoseală amplasate direct pe stratul de impermeabilizare (se vor folosi întotdeauna adezivi 

elastici, cum ar fi AKRINOL ELASTIK  sau AKRINOL FLEX). 
 
Aplicarea mortarului este posibilă numai în condiții meteo și de microclimat adecvate: temperatura aerului și a 

suprafeței peretelui trebuie să se situeze între +5ºC și  +30ºC iar umiditatea relativă a aerului trebuie să fie sub 80 %. 

Suprafețele fațadelor se vor proteja împotriva soarelui, vântului și ploilor cu ajutorul plaselor de protecție. Totuși, nu se 

vor efectua nici un fel de lucrări pe ploaie, ceață sau vânt puternic (≥30 km/h) în ciuda existenței unei astfel de protecții. 

În condiții de uscare rapidă, suprafețele procesate se vor trata prin umezire. 

 
În condiții normale (T = +20 ºC, umiditate relativă a aerului = 65 %), rezistența suprafețelor proaspăt procesate la 
daunele cauzate de precipitații   (dispariția produsului aplicat prin spălare) se atinge în maxim 24 de ore..  
 
Consum estimat sau mediu (pentru o grosime de 1mm aplicare): 

HIDROZOL SUPERFLEX 2K ~1.5 kilo/m2  
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7. Curățarea instrumentelor de lucru. Gestionarea deșeurilor  
 
Uneltele de lucru se vor curăța foarte bine cu apă imediat după folosire.  
 
Restul de mortar uscat se va păstra în ambalaj bine sigilat pentru eventuale reparații ulterioare. Resturile nefolosibile 

vor fi amestecate cu apă iar după ce se întăresc se vor arunca la depozitele pentru deșeuri de construcții (număr de 

clasificare deșeuri: 17 09 04) sau pentru deșeuri municipale (număr de clasificare deșeuri: 08 01 12). 
 
Ambalajul curățat poate fi reciclat 
 
8. Siguranța muncii  
 
Pe lângă instrucțiunile și regulamentele generale privind lucrările de construcții și izolație, se vor lua în considerare faptul 
că produsul conține ciment, fiind prin urmare încadrat în categoria preparatelor periculoase etichetate ca Xi IRITANT. 

Conținutul de crom (Cr 6+) nu depășește 2 ppm. 
 
Protecția sistemului respirator:  se va folosi mască de protecție în cazul în care se ridică foarte mult praf. Protecția 
mâinilor și corpului:  îmbrăcăminte de lucru, protecție preventivă cu cremă de protecție și folosirea mănușilor de 
protecție, recomandate în cazul expunerii prelungite a mâinilor. Protecție oculară: ochelari de protecție sau mască de 
protecție. 
 
Descrierea măsurilor de prim ajutor: 
 
· În cazul inhalării: 

Asigurați suficient flux de aer proaspăt și solicitați asistență medicală în scopuri de siguranță. 

Dacă persoana este inconștientă, aceasta va fi fixată și transportată într-o poziție laterală stabilă culcată. 

· În cazul contactului cu pielea: Se va clăti imediat cu apă și săpun și se va îndepărta bine prin spălare.   
· În cazul contactului cu ochii:  
Pleoapele se vor deschide larg imediat și se vor clăti din abundență cu apă curată timp de câteva minute, se 
va solicita asistență medicală.  
· În cazul ingestiei: Dacă problemele persistă, se va solicita asistență medicală.  
 
 

Simboluri de 
avertizare Xi   
pe ambalaj 

 
 

 

  IRITANT! 

  Componentele care prezintă pericol și trebuie etichetate: 
  Produsul conține: ciment, Portland 

   

 Măsuri speciale, 
R37/38   Iritant pentru sistemul respirator și piele.  
R41        Risc de leziuni oculare grave. 
R43       Poate cauza sensibilitate la contactul cu pielea. 
S2          A nu se lăsa la îndemâna copiilor. 

S24/25    Toxic în contact cu pielea și dacă este 

înghițit.  
S26       În caz de contact cu ochii, se va clăti imediat cu apă din abundență și se va solicita asistență 

medicală.  

S28       După contactul cu pielea se va spăla imediat cu apă din abundență.  

S37/39  Se vor purta mănuși de protecție și articole de protecție oculară și a 

feței corespunzătoare.  
S46       În cazul ingestiei, se va solicita imediat asistență medicală iar acest recipient sau eticheta trebuie 
arătate personalului medical.  

 

 avertizări și 
 observații privind 
 siguranța muncii 
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9. Întreținerea și renovarea suprafețelor procesate  
 
Suprafețele procesate nu necesită nici un fel de întreținere specială.  
 
Renovarea suprafețelor procesate include o aplicare nouă a cel puțin două straturi  de compus de impermeabilizare– 
vezi detaliile din capitolul “Aplicare”. 
 
10. Condiții de depozitare și transport. Valabilitate  
 
Component A:  
Produsul se va proteja împotriva umezirii în timpul transportului. A se păstra în spații uscate și aerisite. A nu se 
lăsa la îndemâna copiilor!  Valabilitatea produsului, în condiții de păstrare în ambalajul original sigilat și 
nedeteriorat, este de minim 12 luni.  
 
Component B:  
Se va păstra și transporta la o temperatură situată între +5 ºC și +25 ºC, a se feri de acțiunea directă a razelor solare. A 
nu se lăsa la îndemâna copiilor. PRODUSUL NU ARE VOIE SĂ ÎNGHEȚE! 
 
 
Valabilitatea produsului, în condiții de păstrare în ambalajul original sigilat și nedeteriorat este de minim 12 luni.  
 
11. Controlul calității  
 
Caracteristicile de calitate ale produsului sunt stabilite de specificațiile interne de fabricație, precum și de standardele 

slovene, europene și de alt tip. JUB  asigură întrunirea nivelului de calitate stabilit sau declarat prin sistemul ISO 9001 

de management și control total al calității, implementat de societatea JUB cu mulți ani în urmă și care cuprinde  verificări 

zilnice de calitate în laboratoarele proprii și, ocazional, la Institutul pentru Construcții ZAG din Ljubljana și alte instituții 

experte independente din Slovenia și străinătate. Pe durata procesului de fabricație, JUB respectă cu strictețe 

standardele slovene și europene privind protecția mediului și asigurarea sănătății și siguranței muncii, fapt confirmat 

prin certificatele deținute ISO 14001 și OHSAS 18001.  
 
 
 
 
 

 

JUB d.o.o.  
Dol pri Ljubljani 28 

SI – 1262 Dol pri Ljubljani 
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Cod de identificare tip produs: 08-02-03  
Număr Declarație de Performanță: 001/14-HDA 20 

SIST EN 14891:2012  
Produs de impermeabilizare elastic cu două componente( A și B) 

Rezistența la presiunea pozitivă a apei 
Fără penetrarea apei 

 

Forță de adeziune la tracțiune inițială ≥ 0.5 N/mm2 

Forță de adeziune la tracțiune după 
imersia în apă 

≥ 0.5 N/mm2 

 

Forță de adeziune la tracțiune după ≥ 0.5 N/mm2 

imersia în apă la +70 ºC  

Forță de adeziune la tracțiune după ≥ 0.5 N/mm2 
îngheț și dezgheț  

Forță de adeziune la tracțiune după ≥ 0,5 N/mm2 

imersia în cuptorul pentru arderea varului  

Capacitate de umplere în condiții standard ≥ 0.75 mm  
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12. Informații suplimentare  
 
Instrucțiunile tehnice cuprinse aici sunt prezentate în baza experienței societății JUB și servesc drept indicații pentru 

atingerea unor rezultate optime. JUB nu își asumă nici o răspundere pentru daunele cauzate de incorecta selectare a 

produsului, utilizarea necorespunzătoare sau manopera neprofesională.  
 
Această fișă tehnică completează și înlocuiește toate edițiile precedente. JUB își rezervă dreptul de a schimba și 
completa datele pe viitor.  
 
Denumire și data publicării: TRC-057/12-mar, 7 februarie 2014 
 
 
 

 
________________________________________________________________________________________________  

 
JUB kemična industrija d.o.o.,  
Dol pri Ljubljani 28, 1262 Dol pri Ljubljani, SLOVENIA 
Tel.: (01) 588 41 00 Recepție principală  
(01) 588 42 17 Departament Vânzări 
(01) 588 42 18 or 080/15 56 Asistență tehnică 

Fax: (01) 588 42 50 Departament vânzări 
e-mail: jub.info@jub.si 

Web page: www.jub.eu  
Produsul este fabricat de deținătorul certificatelor ISO 9001:2008, ISO 
14001:2004 și  
OHSAS 18001:2007. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
________________________________________________________________________________________________  
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