
Subsolul cu rol de parcare şi depozitare 
al proiectului rezidenţial ATLANTIS 
RESIDENCE din Bucuresti, tratat cu 
Radmyx Slurry şi Radmyx Mortar

Subsolul cu rol de parcare şi depozitare al proiectului 
rezidenţial ATLANTIS RESIDENCE din Bucuresti, tratat cu 
Radmyx Slurry şi Radmyx Mortar

Beneficiar: dezvoltatorul imobiliar Pelican Com, parte a 
grupului turc Gurtas
Partener aplicator: Royal Business Development SRL
Suprafaţă tratată: 2800 metri patrati

Operatiile au constat din:

• pregatirea suprafetei: cioplirea segregarilor, 
indepartarea resturilor de cofraj, indepartarea resturilor 
de material de decofrare

• etansarea gaurilor de tiranti

• hidroizolarea imbinarilor de suprafete folosind Radmyx Mortar aplicat ca o scafa la 45 
grade

• aplicarea de Radmyx Slurry pe suprafetele de beton in doua straturi

 

Dupa efectuarea tratamentului complet prin udarea suprafetelor aproximativ 7 zile nu s-au 
manifestat deloc infiltraţii. Urmare a succesului acestui proiect, beneficiarul a apelat la noi si 
pentru faza a doua a hidroizolatiei: hidroizolarea balcoanelor. Apoi pentru etansarea 
rosturilor de dilatare si apoi hidroizolarea curtii.

http://fundatii.afacereamea.ro/referinte/subsolul-cu-rol-de-parcare-si-depozitare-al-proiectului-rezidential-atlantis-residence-din-bucuresti-tratat-cu-radmyx-slurry-si-radmyx-mortar/
http://fundatii.afacereamea.ro/referinte/subsolul-cu-rol-de-parcare-si-depozitare-al-proiectului-rezidential-atlantis-residence-din-bucuresti-tratat-cu-radmyx-slurry-si-radmyx-mortar/
http://fundatii.afacereamea.ro/referinte/subsolul-cu-rol-de-parcare-si-depozitare-al-proiectului-rezidential-atlantis-residence-din-bucuresti-tratat-cu-radmyx-slurry-si-radmyx-mortar/
http://hidroizolatii.afacereamea.ro/references-acoperisuri.php
http://rosturi-dilatare.afacereamea.ro/referinte/atlantis-residence
http://rosturi-dilatare.afacereamea.ro/referinte/atlantis-residence
http://hidroizolatii.afacereamea.ro/references-balcoane.php
http://www.hidroizolatii-expert.ro/


EMINESCU 222

Subsolul cu rol de parcare şi depozitare al 
proiectului rezidenţial EMINESCU 220 din 
Bucuresti, tratat cu Radmyx Slurry şi Radmyx 
Mortar

Beneficiar: dezvoltatorul imobiliar Euro 
Smart Investment, parte a grupului Media On
Aplicator: societatea noastră EXPRESS 
INTEGRATOR SRL
Suprafaţă tratată: 4500 metri patrati

S-a hidroizolat subsolul pe 2 nivele 
subterane. La subsol sunt instalate:parcari 
subterane tip Klaus, boxe, centrala termica.

http://www.klaus.ro/
http://www.klaus.ro/
http://hidroizolatii.afacereamea.ro/
http://hidroizolatii.afacereamea.ro/
http://hidroizolatii.afacereamea.ro/
http://fundatii.afacereamea.ro/referinte/eminescu-222/


Despre impermeabilizarea integrală a 
betoanelor şi mortarelor cu Radmyx
În imaginea din dreapta vedeţi o fundaţie turnată cu Radmyx 
concentrat şi care după decofrare este încă în apă fără a se 
manifesta nici o infiltraţie. Lucrarea face parte dintr-un 
complex rezidential de trei blocuri din Otopeni numit Venus 
Residence.

Iată şi o imagine de la aplicarea produsului Radmyx 
concentrat la staţia de betoane:

 

 

Infiltraţie de apă printr-o fisură 
transversală

… s-au reparat crăpăturile şi golurile, s-au oprit scurgerile puternice de 
apă folosind RADMYX Mortar apoi s-au aplicat două straturi de 
RADMYX Slurry

… peretele de mai sus după 7 zile

http://venus-residence.ro/
http://venus-residence.ro/
http://fundatii.afacereamea.ro/referinte/despre-impermeabilizarea-in-masa-cu-radmyx/
http://fundatii.afacereamea.ro/referinte/despre-impermeabilizarea-in-masa-cu-radmyx/


Infiltraţie de apă prin pardoseală şi 
prin îmbinarea dintre perete şi 
pardoseală

 

… la interval de 6 ore s-au aplicat două straturi de RADMYX Slurry (o pasta conţinând Radmyx 
concentrat)…

 
Pardoseala şi îmbinarea de mai sus după 7 zile
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