
Ghid de alegere a produselor
pentru impermeabilizări



IMPERMEABILIZAREA FUNDAȚIILOR 
SITUATE SUB NIVELUL SOLULUI ÎN 
CADRUL CONSTRUCȚIILOR NOI

... FUNDAȚII DIN BETON ARMAT LA EXCAVĂRI DESCHISE

hidroizolație elastică bicomponentă pe bază de ciment
Mapelastic Foundation

membrană bituminoasă autoadezivă
de la Polyglass S.p.A. Adesoguard 

mortar bentonitic
Mapeproof Mastic

dibluri de prindere 
Mapeproof CD

membrană bentonitică
Mapeproof

structură din beton realizată cu aditivi din gama 
Dynamon

cordon bentonitic hidro-expansiv lipit cu adeziv pe bază de polimer MS
Idrostop Soft 

+ Ultrabond MS Rapid
membrană bentonitică
Mapeproof

beton de egalizare

1213-CPD-4489

1213-CPD-4489

EN 1504-2
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... FUNDAȚII DIN BETON ARMAT ÎN CADRUL LUCRĂRILOR DE 
EXCAVARE TEMPORARĂ

cordon bentonitic hidro-expansiv lipit cu adezivul pe bază de polimer MS
Idrostop Soft + Ultrabond MS Rapid 

cordon bentonitic hidro-expansiv lipit cu adezivul pe bază de polimer MS
Idrostop Soft + Ultrabond MS Rapid 

structură din beton realizată cu aditivi din gama 
Dynamon
membrană bentonitică
Mapeproof

diafragmă

beton de egalizare 

Odată cu începerea unui nou șantier, una dintre 
problemele inițiale o reprezintă realizarea și 
impermeabilizarea fundațiilor, astfel încât încăperile 
situate sub nivelul solului să rămână uscate și să 
poată fi utilizate. 
Impermeabilizarea este cu atât mai importantă 
cu cât structura necesită o hidroizolare completă 
împotriva infiltrațiilor de apă.

Mapei oferă o gamă completă de soluții pentru 
impermeabilizarea structurilor construite sub 
nivelul solului, de la membrane bentonitice până la 
produse pe bază de ciment și emulsii bituminoase. 
Gama de produse include toate materialele auxiliare 
necesare, precum materiale pentru tratarea 
rosturilor de lucru sau a rosturilor structurale, pentru 
a asigura o etanșare perfectă a sistemului, chiar și 
în jurul unor detalii speciale ale construcției. 
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RENOVAREA STRUCTURILOR 
SUBTERANE SUPUSE 
INFILTRAȚIILOR DE APĂ  
SUB PRESIUNE

mortar bentonitic 
Mapeproof Mastic

membrană bentonitică
Mapeproof

mortar de finisare permeabil difuziei de vapori
 PoroMap Finitura

tencuială de asanare
PoroMap Intonaco

strat de bază
PoroMap Rinza�o

hidroizolație elastică bicomponentă pe bază de ciment
Mapelastic Foundation

mortar de nivelare
Planitop HDM Maxi

zid din cărămidă plină

ancore chimice pentru încărcări structurale
Mapefix VE SF
structură existentă

cordon bentonitic hidro-expansiv pentru etanșarea rosturilor de turnare
Idrostop Soft

plăci ceramice

chit de rosturi între plăcile ceramice 
Ultracolor Plus

adeziv
Keraflex
structură din beton realizată cu aditivi din gama 
Dynamon

EN 998-1

EN 998-1

EN 12004

1213-CPD-4489

EN 1504-2

EN 1504-3

EN 998-1

IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD

SURFACE PROTECTION
SYSTEMS FOR CONCRETE

EN 1504-2 (C)

PI-MC-IR
PRINCIPLES

European Technical Approval
option 7 for non cracked concrete

European Technical Approval
post installed rebar

... STRUCTURI EXISTENTE DIN ZIDĂRIE, SUPUSE PRESIUNII 
NEGATIVE A APEI
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EN 1504-2

hidroizolație elastică bicomponentă pe bază de ciment
Mapelastic Foundation

cordon bentonitic hidro-expansiv lipit cu adeziv pe bază de polimer MS
Idrostop Soft + Ultrabond MS Rapid

pastă de etanșare hidro-expansivă
Mapeproof Swell

pastă de etanșare hidro-expansivă
Mapeproof Swell

vopsea de protecție elastomerică
Elastocolor Paint

mortar de reparație
Mapegrout 430

ancore chimice pentru încărcări structurale
Mapefix VE SF

structură existentă 

membrană bentonitică
Mapeproof

mortar bentonitic
Mapeproof Mastic

structură din beton cu aditivi din gama
Dynamon

adeziv
Keraflex

plăci ceramice

chit de rosturi între plăcile ceramice
Ultracolor Plus

EN 1504-3

mortar de reparație
Mapegrout 430 EN 1504-3

European Technical Approval
option 7 for non cracked concrete

European Technical Approval
post installed rebar

De câte ori nu s-a întâmplat să ne aflăm într-un 
spațiu la subsol, un loc destul de neplăcut, unde din 
cauza infiltrațiilor de apă și a umezelii se dezvoltă 
igrasia și lasă un miros neplăcut?
Pentru toate structurile existente cu probleme 
cauzate de infiltrații, în camerele de subsol, 
chiar dacă ele au fost recent construite sau sunt 
mai vechi, Mapei a dezvoltat sisteme variate de 

restaurare care garantează confortul în astfel de 
încăperi.
Aceste lucrări de hidroizolare presupun diverse 
metode de intervenție, mai mult sau mai puțin 
invazive, acordând în același timp o atenție specială 
detaliilor, de la umplerea micilor fisuri până la 
izolarea întregii structuri, astfel încât încăperile din 
subsol sunt izolate de orice infiltrație de apă din jur.

... STRUCTURI EXISTENTE DIN BETON, SUPUSE PRESIUNII 
NEGATIVE A APEI



BĂI, SPAȚII UMEDE, PISCINE, BALCOANE 
și TERASE

Băi, piscine, spa-uri, balcoane și terase: locuri care trebuie protejate de apă.
Pentru impermeabilizarea eficientă a acestor spații este important ca la final să:
• protejăm structura împotriva degradărilor;
• îmbunătățim confortului din încăperi;
• reducem costurile de mentenanță la minim.
De aceea MAPEI oferă clienților săi sisteme diferite adaptate pe specificul fiecărei 
situații și întotdeauna are produsul potrivit și accesoriile necesare rezolvării oricărei 
situații.

Băi

Piscine

Balcoane și terase
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BĂI și SPAȚII UMEDE

Mapelastic

▶ Mortar elastic bicomponent pe bază de ciment.
▶ Pentru protecție și impermeabilizare.
▶ Pentru structuri predispuse apariției fisurilor.
▶ Folosit împreună cu Mapenet 150, Mapelastic 

poate fi utilizat pe suprafețe fisurate îmbunătățind 
elasticitatea și capacitatea de preluare a 
fisurilor. 

Monolastic

▶ Mortar flexibil monocomponent pe bază de 
ciment.

▶ Fixare foarte puternică pe toate suprafețele din 
beton, zidărie, ceramică și marmură.

Mapelastic Smart

▶ Mortar bicomponent pe bază de ciment cu 
flexibilitate ridicată. 

▶ Pentru protecție și impermeabilizare.
▶ Folosit împreună cu Mapenet 150 sau Mapetex Sel, 

Mapelastic Smart poate fi utilizat pe suprafețe 
fisurate, îmbunătățind alungirea la rupere și 
capacitatea de acoperire a fisurilor.

▶ Bandă din PVC pentru sisteme de impermeabilizare 
cu membrane lichide, nu pe bază de ciment.

▶ Etanșarea elastică a rosturilor de dilatare, la 
îmbinările dintre pereți și pereți - pardoseală, 
străpungerile țevilor și ale conductelor.

Mapeband
PE 120

Mapegum WPS

▶ Membrană elastică lichidă cu uscare rapidă 
pentru impermeabilizări la interior.

▶ Fără solvent.
▶ Deja preparată, gata de folosit.
▶ Aplicare: cu gletiera netedă, trafalet sau prin 

pulverizare în 2 straturi ortogonale (1 mm fiecare).
▶ Pentru grosimi foarte mici (cca. maxim 1 mm / strat).

Mapeband TPE

▶ Bandă TPE pentru etanșarea și impermeabilizarea 
flexibilă a rosturilor structurale supuse deplasărilor de 
până la 5 sau 10 mm.

▶ Pentru rosturi de dilatare în cadrul lucrărilor de 
infrastructură, canale de apă sau alte aplicații de 
etanșare.

▶ Elemente de scurgere.

Drain Vertical
Drain Lateral

▶ Bandă cauciucată rezistentă la alcali din cadrul 
sistemelor de impermeabilizare pe bază de ciment și 
membrane lichide.

▶ Pentru îmbinări dintre pereți și pardoseli.
▶ Pentru orice tip de substrat. 
▶ Pentru băi, cabine de duș, terase, balcoane etc., care 

urmează să fie acoperite cu plăci ceramice, marmură 
sau plăci din piatră naturală.

Mapeband

Mapelastic
AquaDefense
▶ Membrană lichidă flexibilă, gata preparată.
▶ Fără solvent.
▶ Uscare ultrarapidă.
▶ Pentru impermeabilizări la interior și exterior.
▶ Plăcile ceramice și din piatră naturală pot fi montate la 

numai 4 ore după aplicare. 
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PISCINE

▶ Etanșant pastă hidro-expansiv pe bază de 
cauciuc hidrofil, ce se aplică cu ajutorul unui pistol de 
extrudare.

▶ Pentru impermeabilizarea și etanșarea flexibilă a 
fisurilor în betonul armat și în elementele prefabricate 
unde s-a infiltrat apa.

Mapeproof Swell

Mapenet 150

▶ Plasă din fibră de sticlă rezistentă la alcali (în 
conformitate cu ghidul ETAG 004).

▶ Pentru armarea stratului de hidroizolație, cu rol de 
membrană antifisură.

Mapelastic

▶ Mortar elastic bicomponent pe bază de ciment.
▶ Pentru protecție și impermeabilizare.
▶ Pentru structuri predispuse apariției fisurilor.
▶ Folosit împreună cu Mapenet 150, Mapelastic 

poate fi utilizat pe suprafețe fisurate îmbunătățind 
elasticitatea și capacitatea de preluare a 
fisurilor. 

Mapelastic Smart

▶ Mortar bicomponent pe bază de ciment cu 
flexibilitate ridicată. 

▶ Pentru protecție și impermeabilizare.
▶ Folosit împreună cu Mapenet 150 sau Mapetex Sel, 

Mapelastic Smart poate fi utilizat pe suprafețe 
fisurate, îmbunătățind alungirea la rupere și 
capacitatea de acoperire a fisurilor.

▶ Element de scurgere în pardoseală.

Drain Vertical

▶ Material nețesut din polipropilenă, cu găuri mari.
▶ Impermeabilizare cu fibre din polipropilenă 

sintetică.
▶ Pentru armarea membranelor de impermabilizare.

Mapetex SelMapeband TPE

▶ Bandă TPE pentru etanșarea și impermeabilizarea 
flexibilă a rosturilor structurale supuse deplasărilor de 
până la 5 sau 10 mm.

▶ Pentru rosturi de dilatare în cadrul lucrărilor de 
infrastructură, canale de apă sau alte aplicații de 
etanșare.

▶ Bandă cauciucată rezistentă la alcali utilizată în 
cadrul sistemelor de impermeabilizare pe bază de 
ciment și membrane lichide.

▶ Pentru îmbinări dintre pereți și pardoseli.
▶ Pentru orice tip de substrat. 
▶ Pentru băi, cabine de duș, terase, balcoane etc., care 

urmează să fie acoperite cu plăci ceramice, marmură 
sau plăci din piatră naturală.

MapebandMapelastic

▶ Mortar flexibil bicomponent pe bază de ciment 
pentru impermeabilizare.  

▶ Pentru suprafețe din beton supuse presiunii 
hidrostatice negative sau pozitive.  

▶ Pentru zidurile fundațiilor, parcări sau încăperi 
subterane, canale de apă și piscine.

▶ Se aplică cu trafaletul sau prin pulverizare.  
▶ Pentru suprafețe verticale sau orizontale, într-o 

grosime de cel puțin 2 mm.

Foundation
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BALCOANE și TERASE

▶ Material nețesut din polipropilenă, cu găuri mari.
▶ Impermeabilizare cu fibre din polipropilenă 

sintetică.
▶ Pentru armarea membranelor de impermabilizare.

Mapetex Sel

Mapelastic

▶ Mortar elastic bicomponent pe bază de ciment.
▶ Pentru protecție și impermeabilizare.
▶ Pentru structuri predispuse apariției fisurilor.
▶ Folosit împreună cu Mapenet 150, Mapelastic 

poate fi utilizat pe suprafețe fisurate îmbunătățind 
elasticitatea și capacitatea de preluare a 
fisurilor. 

Mapelastic Smart

▶ Mortar bicomponent pe bază de ciment cu 
flexibilitate ridicată. 

▶ Pentru protecție și impermeabilizare.
▶ Folosit împreună cu Mapenet 150 sau Mapetex Sel, 

Mapelastic Smart poate fi utilizat pe suprafețe 
fisurate, îmbunătățind alungirea la rupere și 
capacitatea de acoperire a fisurilor.

▶ Bandă cauciucată rezistentă la alcali utilizată în 
cadrul sistemelor de impermeabilizare pe bază de 
ciment și membrane lichide.

▶ Pentru îmbinări dintre pereți și pardoseli.
▶ Pentru orice tip de substrat. 
▶ Pentru băi, cabine de duș, terase, balcoane etc., care 

urmează să fie acoperite cu plăci ceramice, marmură 
sau plăci din piatră naturală.

MapebandMapeband TPE

▶ Bandă TPE pentru etanșarea și impermeabilizarea 
flexibilă a rosturilor structurale supuse deplasărilor de 
până la 5 sau 10 mm.

▶ Pentru rosturi de dilatare în cadrul lucrărilor de 
infrastructură, canale de apă sau alte aplicații de 
etanșare.

Monolastic

▶ Mortar flexibil monocomponent pe bază de 
ciment.

▶ Fixare foarte puternică pe toate suprafețele din 
beton, zidărie, ceramică și marmură.

Mapelastic
AquaDefense
▶ Membrană lichidă flexibilă, gata preparată.
▶ Fără solvent.
▶ Uscare ultrarapidă.
▶ Pentru impermeabilizări la interior și exterior.
▶ Plăcile ceramice sau din piatră naturală pot fi montate 

la numai 4 ore după aplicare. 

Mapenet 150

▶ Plasă din fibră de sticlă rezistentă la alcali (în 
conformitate cu ghidul ETAG 004).

▶ Pentru armarea stratului de hidroizolație, cu rol de 
membrană antifisură.

Aquaflex Roof

▶ Membrană lichidă flexibilă, gata preparată,  
cu fibre pentru impermeabilizarea în strat continuu  
a suprafețelor exterioare neacoperite.

▶ Gata preparată.
▶ Deschis traficului pietonal ușor.
▶ Depozitare: 24 de luni în ambalaj original.
▶ Pentru impermeabilizare în strat continuu.

Aquaflex Roof HR

▶ Membrană lichidă cu fibre în dispersie apoasă, 
cu un grad ridicat de reflexie și emisie termică și 
indice de reflexie solară (SRI) 105.

▶ Produs gata de utilizat.
▶ Reduce temperatura de pe suprafața acoperișului cu 

mai mult de 50% în comparație cu alte acoperișuri 
închise la culoare.

▶ Pentru straturi de impermeabilizare expuse 
permanent.

▶ Culoarea albă cu reflexie ridicată.

▶ Scurgere unghiulară TPE pentru terase și balcoane.
▶ Disponibil în culorile fildeș și cupru.

Drain Front

▶ Elemente de scurgere în pardoseală.

Drain Vertical
Drain Lateral
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STRUCTURI SUBTERANE

Structuri subterane: parte a construcției care este în mod frecvent în contact 
cu apa și elementele agresive ale solului.
Toate structurile aflate sub nivelul solului intră în contact cu umiditatea din sol 
sau cu apa din pânză freatică și trebuie protejate pentru a garanta durata de 
viață a construcției. Dacă nu se aplică protecția potrivită, nu există materiale 
de construcție cu capacitatea de a rezista la diverși factori agresivi prezenți sub 
nivelul solului. MAPEI oferă o gamă variată de produse de reparație și protecție 
care garantează o soluție eficientă pentru fiecare element al construcției.

Construcții noi

Reparații
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STRUCTURI SUBTERANE STRUCTURI SUBTERANE

Mapeproof

▶ Membrană hidroizolantă din bentonită pentru 
structuri subterane.

▶ Potrivită pentru suprafețe orizontale și verticale.
▶ Se poate utiliza înainte sau după turnare.

Idrostop

▶ Cordon din cauciuc hidrofilic expandabil pentru 
etanșarea rosturilor de lucru.

▶ Făcut special pentru a etanșa rosturile de lucru la 
o presiune hidraulică până la 5 atmosfere.

▶ Fără bentonită.
▶ Creează o barieră activă împotriva presiunii apei 

(pozitivă sau negativă).
▶ Pentru beton, metal, PVC și piatră naturală.
▶ Lipirea lui Idrostop de stratul suport se face cu 

Idrostop Mastic.

Mapeproof LW

▶ Membrană bentonitică pentru structuri subterane.
▶ Pentru utilizare pe structuri orizontale și verticale 

sub nivelul solului cu pânză freatică la maxim 5 m.
▶ Se poate utiliza înainte sau după turnare.

Mapeproof Mastic

▶ Pastă din bentonită preparată din bentonită naturală 
de sodiu și aditivi plastifianți utilizată la etanșarea 
elementelor care străpung suprafețele din beton.

▶ Foarte ușor de utilizat.
▶ Mapeproof Mastic este utilizat la etanșarea 

elementelor care străpung suprafața din beton, 
pentru etanșarea cofrajelor și a segregărilor, diverse 
margini și colțuri, și pentru reparații locale ale 
membranei bentonitice.

▶ Reparații locale ale membranei bentonitice.

▶ Profil din PVC impermeabil pentru rosturi 
structurale.

▶ Pentru impermeabilizarea rosturilor structurale la 
construcții hidrotehnice, civile sau industriale.

Idrostop PVC BI-BE

▶ Etanșant pastă hidro-expansiv pe bază de 
cauciuc hidrofil, ce se aplică cu ajutorul unui pistol de 
extrudare.

▶ Pentru impermeabilizarea și etanșarea flexibilă a 
fisurilor din betonul armat și în elementele prefabricate 
unde s-a infiltrat apa.

Mapeproof Swell

Mapeband TPE

▶ Bandă TPE pentru etanșarea și impermeabilizarea 
flexibilă a rosturilor structurale supuse deplasărilor de 
până la 5 sau 10 mm.

▶ Pentru rosturi de dilatare în cadrul lucrărilor de 
infrastructură, canale de apă sau alte aplicații de 
etanșare.

▶ Dibluri de fixare din polietilenă.
▶ Pentru fixarea rapidă a membranelor din 

bentonită Mapeproof și Mapeproof LW, pe 
orizontală și verticală.

▶ Se poate prinde atât în cuie bătute cu ciocanul sau 
folosind un pistol pentru cuie.

Mapeproof CD

Idrostop Soft

▶ Cordon de îmbinare din bentonită, expandabil la apă, 
cu flexibilitate ridicată pentru etanșarea rosturilor de 
lucru și a scurgerilor.

▶ Elasticitate excelentă.
▶ Capacitate mare de expandare, capabil să umple 

segregări mici din beton.
▶ Idrostop Soft trebuie lipit de substrat cu  

Mapeflex MS45 sau cu Ultrabond MS Rapid.

▶ Mortar osmotic pe bază de ciment potrivit pentru 
contactul cu apa potabilă.

▶ Pentru hidroizolarea fundațiilor, pereților, beciurilor, 
subsolurilor, puțurilor de lift, piscinelor, canalelor și 
bazinelor de apă. De asemenea este sigur pentru a fi 
folosit la impermeabilizarea bazinelor cu apă potabilă.

▶ Poate fi aplicat cu pensula, trafaletul sau prin 
pulverizare.

Idrosilex Pronto



STRUCTURI SUBTERANE

▶ Mortar flexibil bicomponent pe bază de ciment 
pentru impermeabilizare.  

▶ Pentru suprafețe din beton supuse presiunii 
hidrostatice negative sau pozitive.  

▶ Pentru zidurile fundațiilor, parcări sau încăperi 
subterane, canale de apă și piscine.

▶ Se aplică cu trafaletul sau prin pulverizare.  
▶ Pentru suprafețe verticale sau orizontale, într-o 

grosime de cel puțin 2 mm.

Resfoam 1KM

▶ Rășină poliuretanică monocomponentă super fluidă 
pentru lucrări de impermeabilizare prin injectare.

▶ Penetrează fisuri cu deschideri de câteva sute de 
microni.

▶ Etanșează fisurile chiar dacă sunt prezente infiltrații 
de apă.

Lamposilex

▶ Liant hidraulic cu priză și întărire ultrarapidă pentru 
stoparea infiltrațiilor de apă.

▶ Utilizați Lamposilex pentru a stopa orice infiltrație 
de apă, chiar și a apei sub presiune, în subsoluri, 
tuneluri, pasaje subterane etc.

▶ Pentru etanșarea rosturilor rigide în structuri 
hidraulice din beton, în canalizări, rezervoare și canale.

Foundation

▶ Emulsie hidroizolantă bituminoasă 
monocomponentă, fără solvent, cu uscare rapidă, 
contracții scăzute, cu flexibilitate și randament ridicat 
cu conținut de granule din polistiren sau cauciuc.

▶ Contracții scăzute, uscare rapidă, randament 
ridicat, gata de utilizat.

▶ Fără solvent, fără miros, ecologic, ușor de 
aplicat, rezistent la substanțele agresive prezente în 
sol.

▶ Pentru hidroizolarea suprafețelor orizontale 
sau verticale din beton și cărămidă, cu solicitări 
dinamice ridicate.

▶ Se aplică cu drișca netedă sau cu dinți sau prin 
pulverizare folosind o pompă.

Plastimul
1K Super Plus

Plastimul

▶ Emulsie hidroizolantă bituminoasă fără solvent 
pentru uz general.

▶ Pentru suprafețe orizontale și verticale.
▶ Pentru fundații izolate, ziduri de sprijin etc.

Plastimul 2K Plus

▶ Emulsie hidroizolantă bituminoasă 
bicomponentă, cu contracții scăzute și flexibilitate 
ridicată.

▶ Contracție scăzută și uscare rapidă.
▶ Fără solvent, fără miros, ecologică.
▶ Rezistentă la substanțele agresive pe care le 

conține solul.
▶ Pentru hidroizolarea suprafețelor orizontale și 

verticale din beton sau cărămidă, pe suprafețe 
netede; se poate aplica la temperaturi scăzute sau cu 
un nivel ridicat de umezeală.

▶ Se aplică cu drișca netedă sau cu dinți sau prin 
pulverizare folosind o pompă.

▶ Mai poate fi utilizat pentru lipirea în puncte a 
panourilor izolante folosite pentru protejarea 
perimetrului suprafeței hidroizolate.

Plastimul 2K
Super
▶ Emulsie bituminoasă hidroizolantă 

bicomponentă ce conține granule de polistiren.
▶ Contracție scăzută și uscare rapidă.
▶ Fără solvent, fără miros, ecologic, ușor de 

aplicat.
▶ Rezistent la substanțele agresive pe care le 

conține solul.
▶ Pentru hidroizolarea suprafețelor orizontale și 

verticale din beton sau cărămidă, pe suprafețe 
netede; se poate aplica la temperaturi scăzute sau cu 
un nivel ridicat de umezeală.

▶ Se aplică cu drișca netedă sau cu dinți sau prin 
pulverizare folosind o pompă.

10

Mapelastic



11



12

Su
pr

af
eț

e 
or

izo
nt

al
e 

și
 v

er
tic

al
e

Îm
bi

nă
ri

Ro
st

ur
i

St
ră

pu
ng

er
i

Dr
en

aj

BĂI și SPAȚII UMEDE
Mapelastic •
Mapelastic Smart •
Mapelastic AquaDefense •
Mapegum WPS •
Monolastic •
Mapeband • • •
Mapeband PE 120 • • •
Drain Lateral •
Drain Vertical •
PISCINE
Mapelastic •
Mapelastic Smart •
Mapeproof Swell •
Mapeband • •
Mapeband TPE •
Drain Vertical •
BALCOANE și TERASE
Aquaflex Roof* •
Aquaflex Roof HR* •
Mapelastic •
Mapelastic Smart •
Mapelastic AquaDefense •
Monolastic •
Mapenet 150 •
Mapetex Sel •
Mapeband • •
Mapeband TPE •
Drain Lateral •
Drain Vertical •
Drain Front •

BĂI, SPAȚII UMEDE, PISCINE, BALCOANE 
și TERASE
TABEL SELECȚIE

* Straturi impermeabilizante pe suprafețe exterioare expuse



STRUCTURI SUBTERANE
TABEL SELECȚIE
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STRUCTURI SUBTERANE
Mapeproof • • • • •
Mapeproof LW • • • • •
Mapeproof Mastic • •
Mapeproof Swell • • • •
Idrostop • • •
Mapeband • •
Mapeband TPE •
Idrostop PVC BI-BE •
Idrosilex Pronto • • • •
Mapelastic Foundation • • • •
Lamposilex • • • •
Resfoam 1KM • • • •
Plastimul •
Plastimul 1K Super Plus •
Plastimul 2K Plus •
Plastimul 2K Super •

• După aplicarea tencuielii cu Planitop HDM Maxi.



Sigillanti e 
adesivi elastici

MAPEI România
Str. Gen. Ion Dragalina, nr.14 
Sector 5, București - România 
Tel.: +4021 311 78 19/20
Fax: +4021 311 78 21
www.mapei.ro
E-mail: office@mapei.ro

PRODUSE PENTRU PLACĂRI CERAMICE ȘI PIATRĂ NATURALĂ  

PRODUSE PENTRU PARDOSELI ELASTICE ȘI DIN MATERIALE TEXTILE  

PRODUSE PENTRU PARDOSELI DIN LEMN  

PRODUSE PENTRU PARDOSELI SINTETICE PE BAZĂ DE RĂȘINI SAU DIN BETON  

PRODUSE PENTRU FONOIZOLARE  

PRODUSE SPECIALE PENTRU CONSTRUCȚII  

ADITIVI PENTRU BETOANE DE ÎNALTĂ PERFORMANȚĂ  

PRODUSE PENTRU CONSOLIDĂRI STRUCTURALE  

PRODUSE PENTRU REABILITARE CLĂDIRI ȘI MONUMENTE ISTORICE  

PRODUSE PENTRU IZOLARE TERMICĂ  

PRODUSE PENTRU FINISAJE MURALE  

PRODUSE PENTRU HIDROIZOLARE  

PRODUSE PENTRU CONSTRUCȚII SUBTERANE  

ETANȘANȚI ELASTICI ȘI ADEZIVI  

ADITIVI DE MĂCINARE PENTRU PRODUCEREA CIMENTULUI  
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