
REFERINŢE Fundaţii, socluri

Supermarket în 
Thailanda

Client: Big 'C' Super Center Public Co. Ltd.
Proiect: Big 'C' Bangna
Antreprenorul general: Siphya Construction 
Co. Ltd.
Arhitect: SAI Consultant Ltd.
Aplicator: Radcon (Thailand) Co. Ltd.

Fundaţia acestei clădiri a fost tratată cu 
Radmyx în scop de impermeabilizăre, după ce au fost consultaţi arhitectul şi consultantul care au 
recunoscut meritul şi eficienţa sa datorită timpului mic de realizare, a costurilor mici si a faptului că 
nu mai este necesară protejarea hidroizolaţiei înainte de a se astupa cu balast. 

Sistemul Radmyx este uşor de aplicat în anotimpuri umede, nu crează probleme de scădere a 
aderenţei, neapărând problemele specifice sistemelor convenţionale. Suprafaţa acoperişului, cca 
15.000 mp, a fost tratată cu Radcon Formula #7, rezultând un cost scăzut şi o rezistenţă mare în 
timp. 

Hidroizolatie pe toata durata de 
viata cu Radmyx pentru 
fundatia unui centru comercial 
din Thailanda

Client: First National Family Co. Ltd.
Antreprenorul general: K-Tech Construction & 
Engineering Co. Ltd.
Arhitect: Palmer & Turner (Thailand) Co. Ltd.
Aplicator: Radcon (Thailand) Co. Ltd.
Suprafaţa aplicată: 3000 mp cu Radmyx Slurry

Folosirea sistemelor cu crestere cristalina sub forma de 
slurry (pasta) sau prin cernere s-au dovedit foarte 
populare pe piata de constructii din Thailanda. Radmyx - 
produsul cu crestere cristalina avand o formula speciala 
de la Radcrete - se bucura de o larga acceptare si este 
specificat intr-un numar din ce in ce mai mare de proiecte. 

In acest proiect Radmyx a fost aplicat prin cernere suprafetei radierului acestui nou complex 



comercial. Specificatiile au presupus si folosirea in toate rosturile de turnare / constructie a unui 
produs waterstop pe baza de bentonita (Masterstop in oferta noastra). In plus toate aceste rosturi au 
fost tratate si cu Radmyx Slurry inainte de a se turna betoanele. 

Rezultatul final este un sistem de hidroizolare ce face parte integrala din betonul structural. Nu se va 
dezlipi si va fi eficient pe toata durata de viata a structurii. 

Radmyx Slurry a fost aplicat peretilor in proportia de 0,8 kg / mp. Radmyx sub forma cernuta a fost 
si el aplicat in proportia de 0,8 kg / mp, intr-un singur strat. 

Radmyx aplicat prin 
cernere la fundaţia 
unui Shopping Centre 
din Thailanda

Client: Central Pattana
Antreprenorul general: K-Tech & Eng. 
Co. Ltd.
Arhitect: Urban Architects Co. Ltd.
Suprafaţa aplicată: 50000 mp de 
fundaţie
Aplicator: Radcon (Thailand) Co. Ltd.

În imaginea alăturată se vede cum este aplicat Radmyx prin cernere radierului acestei construcţii. 
Proporţia de aplicare este de 0,8 kg / mp. Pentru asigurarea calităţii, din loc in loc, la distanţe 
precise, sunt dispuse găleţile cu Radmyx pe armătură, în aşteptarea turnării betonului. 

Produsul cu creştere cristalină Radmyx este soluţia optimă de hidroizolare în Bangkok deoarece 
tasarea medie a solului sub structuri poate ajunge până la 2 cm anual. Cu acest tip de tasare 
membranele fizice pot rezista doar pentru scurt timp. Când betonul impermeabilizat în masă cu 
Radmyx crapă, apa va reactiva produsul de impermeabilizare, re-etanşand sigur şi automat fisura. 

http://www.pqholdings.com/farben/home
http://www.aedas.com/
http://www.wanchung.com.sg/


Hidroizolarea cu Radmyx la un hotel de 
5 stele din Brazilia

Cand constructorii Hotelului Brava Beach din Brazilia au avut nevoie de impermeabilizare, 
au apelat la Radmyx, produsul de impermeabilizare cu creştere cristalină de la Radcrete.

DE CE?

Deoarece Radmyx este adăugat in beton ca un CONCENTRAT (ne-diluat cu nisip si ciment) 
si este fără indoială:

Cea MAI EFICIENTĂ hidroizolare cristalină disponibilă.

  
Asa se adauga Radmyx ca aditiv in beton

Situat pe o plajă frumoasă în Itajai, la sud de Rio de Janeiro, Brazilia, Hotelul Brava Beach 
International este hidroizolat pe toată durata sa de viaţă cu Radmyx.

    

http://fundatii.afacereamea.ro/referinte/hidroizolarea-cu-crester-cristalina-radmyx-pentru-hotel-de-5-stele-in-brazilia/
http://fundatii.afacereamea.ro/referinte/hidroizolarea-cu-crester-cristalina-radmyx-pentru-hotel-de-5-stele-in-brazilia/


Radmyx s-a folosit pentru impermeabilizare fundatie la 
Asimont Villas din Singapore

Complexul Asimont Villas din Singapore este foarte cautat 
in aceasta piata foarte competitiva. Cand a fost finalizat, 
aceste vile vor fi oferite spre vanzare la aproape 8 
milioane dolari singaporezi fiecare, astfel ca dezvoltatorul 
nu a vrut sa riste si a ales cea mai buna hidroizolatie 
posibila: RADMYX pentru impermeabilizare fundatie.

Distribuitorii locali ai produsului Radmyx, PQ Farben, au 
obtinut si sprijinit ca Radmyx sa fie specificat in toate 
zonele subterane ale proiectului.

Radmyx a fost utilizat ca aditiv pentru toate zonele fundatiei si a fost folosit prin 
pensulare pe zidurile de sprijin.

Datorita concentratiei mai mari in ingrediente active din Radmyx fata de alti 
concurenti, datorită unui palmares impecabil și a unei mai mari versatilitati, Radmyx 
este din ce in ce mai preferat de proprietari, antreprenori si proiectanti.

TARA: Singapore 

SANTIER: Asimont @ Barker

ANTREPRENOR: Wan Chung (Singapore) Pte Ltd

ARHITECT: AEDAS Pte Ltd

APLICATOR: PQ Farben

SUPRAFATA TRATATA: Fundatia si zidurile de sprijin

DIMENSIUNI: 

• volumul de beton aditivat cu Radmyx concentrat
= 2.200 mc 

• suprafata de beton tratata cu Radmyx Slurry
= 200 mp 

Vă stăm în orice moment la dispoziţie în mod gratuit pentru a vă sfătui referitor la toate aceste 
probleme şi la oricare altele, ne deplasăm şi la sediul dvs., mergem pe şantierul dvs., discutăm 
cu proiectanţii dvs. sau cu constructorul dvs. Sunt situatii cand aceste deplasari vor costa. 
Stabilim de comun acord modul şi facilităţile de plată. Doar sunaţi-ne la telefoanele 0769-057 
340, 0727 750 400, fax 031 816 2487, trimiteţi-ne un e-mail la hidroizolatii@afacereamea.ro 
sau completaţi formularul de cerere de ofertă. Vă răspundem imediat (in cel mai scurt timp 
posibil) şi veţi fi foarte mulţumit/ă!

http://www.pqholdings.com/farben/home
http://www.aedas.com/
http://www.wanchung.com.sg/
http://fundatii.afacereamea.ro/referinte/radmyx-impermeabilizare-fundatie/
http://fundatii.afacereamea.ro/referinte/radmyx-impermeabilizare-fundatie/
http://www.hidroizolatii.afacereamea.ro/contact-callback.php
mailto:hidroizolatii@afacereamea.ro
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