
REFERINŢE Fundaţii, subsoluri, parcari subterane din 
Romania

Etapele hidroizolǎrii la CĂMINUL CULTURAL 
din comuna Doiceşti, judeţ Dâmboviţa

Beneficiar: Primaria Doicesti, jud. Dambovita
Partener aplicator: CONIFIL SRL Targoviste
Suprafaţă tratată: 800 metri patrati

  

Subsolul era inundat, datorită infiltrării apei prin pereţii de beton

      

Aşa arăta peretele de beton înainte de tratarea cu Radmyx

http://www.izolatiihidro.ro/
http://fundatii.afacereamea.ro/referinte/etapele-hidroizol%C7%8Erii-la-caminul-cultural-din-comuna-doicesti-judet-dambovita/
http://fundatii.afacereamea.ro/referinte/etapele-hidroizol%C7%8Erii-la-caminul-cultural-din-comuna-doicesti-judet-dambovita/


  

Data de 27.06.2011
Peretele de la subsol îmbibat cu apă, a primit primul strat de Radmyx Slurry (pastă de 
Radmyx)

      

Data de 30.06.2011
După trei zile de la aplicarea pe perete a Radmyx Slurry, scurgerile de pe tot peretele 
au încetat iar apa şi-a identificat locurile unde Radmyx nu a putut să acopere 
capilarităţile (în fapt, nu era vorba de capilarităţi ci de segregări vechi ce au permis 
lărgirea drumului parcurs de apă în timp). În noaptea de 29.06.2011 a plouat şi apa de 
ploaie acumulată pe lângă construcţie, sub presiune, a forţat zona vulnerabilă a 
peretelui de beton şi a reuşit să creeze aceste guri de scurgere:



    

S-a aşteptat orpirea scurgerii apei, după care, în gurile de scurgere formate de apă s-a 
introdus Radmyx Readymade (mortar).
După uscarea pereţilor ca urmare a acţiunii cristalelor de Radmyx s-a tencuit cu 
mortar obişnuit în care s-a introdus Radmyx concentrat (0,78 kg Radmyx Admixture / 
1 mc tencuială)

La data de 07.10.2011 subsolul arată aşa:

  

Acesta este colţul unde, la data de 30.06.2011, apa a creat gurile de scurgere:



  

  



O alta aplicare de Radmyx la subsolul unei vile 
din satul Roşu, comuna Chiajna, jud. Ilfov

Aşa arătau infiltraţiile în demisol semn că nu s-au etanşat rosturile de turnare.

          

   

Pregătirea suprafeţelor reprezintă 70% din succes. Hidroizolarea în acest caz se face pe 
interior, mai intai pe o anumita portiune in jurul rostului de turnare, dupa care se mentine 
umed timp de 3-5 zile. Deoarece apa isi facea loc si mai sus s-a luat decizia ca in anumite 
zone sa se faca aplicarea pe tot peretele.

          

       

http://fundatii.afacereamea.ro/referinte/o-alta-aplicare-de-radmyx-la-subsolul-unei-vile-din-satul-rosu-comuna-chiajna-jud-ilfov/
http://fundatii.afacereamea.ro/referinte/o-alta-aplicare-de-radmyx-la-subsolul-unei-vile-din-satul-rosu-comuna-chiajna-jud-ilfov/


          

Asa arată cele două straturi de Radmyx pastă (Slurry) si plinta de Radmyx mortar. Se 
umezeşte tot timpul: şi înainte de aplicarea primului strat, şi între aplicarea straturilor, şi 
după aplicare.

           

         

   



Centrul de afaceri ROSETTI 17 – Radmyx 
concentrat pentru turnarea unei 
fundatii inundate de apa freatica

Centru de afaceri Rosetti 17 este o moderna cladire de 
birouri situata in centrul Bucurestilor. Avand doua 
niveluri subterane s-a folosit sistemul de 
impermeabilizare capilara Radmyx, foarte popular in 
Romania.

Pe timpul turnarii se foloseau zece pompe pentru a 
pastra sub control nivelul apelor freatice.

Radmyx a fost adaugat la amestecul de beton inainte 
de formarea acestuia, in agregatele uscate sau 
semiumede, la statia de betoane.

Antreprenor: MEP Construct International SRL
Consultant: Urban Office
Partener aplicator: Unico Profit SRL
Volumul de beton impermabilizat in masa: 400 
metri cubi

  

http://www.aquastop.ro/
http://fundatii.afacereamea.ro/radmyx/centrul-de-afaceri-rosetti-17-radmyx-concentrat-pentru-turnarea-unei-fundatii-inundate-de-apa-freatica/
http://fundatii.afacereamea.ro/radmyx/centrul-de-afaceri-rosetti-17-radmyx-concentrat-pentru-turnarea-unei-fundatii-inundate-de-apa-freatica/
http://fundatii.afacereamea.ro/radmyx/centrul-de-afaceri-rosetti-17-radmyx-concentrat-pentru-turnarea-unei-fundatii-inundate-de-apa-freatica/


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 deplasarile 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 termen 
posibil) şi veţi fi foarte mulţumit/ă!

http://www.hidroizolatii.afacereamea.ro/contact-callback.php
mailto:hidroizolatii@afacereamea.ro
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