
 

 

BS HYDROSTOP DUO – FISA TEHNICA 
Mortar hidroizolant elastic, bicomponent 

 
    DESCRIERE 

 BS HYDROSTOP DUO este un produs bicomponent 
elastic, format dintr-un polimer lichid şi o componentă 
sub formă de pulbere cimentoasă, care prin 
amestecare şi aplicare generează o membrană 
flexibilă  continuă hidroizolantă fără rosturi si imbinări 
pentru aplicări pe suprafeţe interioare şi exterioare. 

 
  APLICATII 

 Pentru hidroizolarea structurilor şi rezervoarelor 
din beton. 

 Pentru a asigura protecţie pentru substraturile din 
beton şi de zidărie. 

 Se utilizează pentru hidroizolarea suprafeţelor din 
beton, tencuială, cărămidă, piatră de ciment, 
mozaic, gipscarton, lemn, metal, etc. 

 Este ideal acolo unde se cere o mare elasticitate 
şi o aderenţă bună a stratului hidroizolant.  

 Este indicat pentru hidroizolarea suprafeţelor 
supuse dilataţiilor şi contracţiilor, vibraţiilor, care 
prezintă sau eventual vor prezenta fisuri capilare, 
precum terase, balcoane, bazine de suprafaţă, 
piscine, terase inversate, etc.  

 De asemenea poate fi utilizat pentru hidroizolarea 
subsolurilor, în interior sau în exterior, împotriva 
umezelii sau apei sub presiune 

 
AVANTAJE 

 Impermeabi si, potrivit pentru rezervoare de apă 
potabila şi fundaţii. 

 Permite respiraţia, deoarece este permeabil la 
vaporii de apă 

 Durabilitate, având rezistenţă excelentă la UV. 

 Eficient dpdv costuri, aplicarea făcându-se rapid 
şi uşor prin pensulare sau pulverizare. 

 Potrivit pentru aplicari interioare si exterioare 

 Aderentă la suprafete umede, fără a fi nevoie de 
o grunduire prealabilă. 

 
PROPIETATI TEHNICE 
 

Lucrabilitate:                         60 minute 

Rezistenţa mecanică: 7.1 MPa 

Proporţia de 
amestec:                           

10kg polimer lichid cu 
25kg pulbere 

Temperatura minimă 
de aplicare: 

+5° C 

 
Poate suporta solicitări:  

 De la ploaie, după circa 3 ore.  

 De la circulaţie, după circa o zi.  

 De la aplicarea de plăci ceramice, după o zi.  

 De la apă sub presiune, după circa 7 zile. 

 De la materiale de umplutura (pamant), după 3 
zile. 

 
MOD DE FOLOSIRE 
 
Pregatirea substratului 

 Suprafaţa de acoperit va trebui să fie curată, solidă şi 
fără produse de contaminare. 

 Îndepărtaţi orice urme de compuşi de întărire, lapte de 
ciment, creşteri organice sau orice alte materiale 
friabile.  

 Acest lucru se poate obţine prin folosirea unui 
pulverizator de apă cu presiune, prin buciardare sau 
prin sablare uşoară. 

 
Amorsare 

 Nu este necesară o amorsă, dar substratul va fi 
preumezit  cu apă curată înainte de aplicarea de 
BS HYDROSTOP DUO. 

 
Amestecare 

 Pentru a asigura amestecarea corectă, va trebui să 
utilizaţi un echipament mecanic de amestecare sau o 
bormaşină echipată cu o paletă-elice de amestecare. 

 Lichidul având greutatea de 10kg din kitul de 
BS HYDROSTOP DUO va fi adăugat într-un recipient 
curat. Pulberea în greutate de 25kg este adăugată 
lent în lichid în timp ce se amestecă în mod continuu 
cu un mixer/bormaşină (cu paletă-elice) cu viteză 
scăzută (400 - 600 rpm). Amestecarea va fi apoi 
continuată timp de 3 minute până ce se obţine o 
consistenţă omogenă. 

 
Pregatirea suportului 

 Suportul trebuie foarte bine curatat de materiale 
neaderente. 

 Zonele de infiltratie a apei se stopeaza cu produsul 
HYSEAL PLUG. 

 Cavităţile din beton vor fi umplute cu mortare de 
reparatii (intrebati Departamentul Tehnic), după 
îndepărtarea mortarului segregat şi udarea in 
prealabil a suprafeţei. 

 Cepurile de lemn şi distanţierele vor fi tăiate la 3 cm 
adâncime în beton, iar găurile vor fi colmatate ca in 
descrierea de mai sus.  

 Rosturile de lucru existente se deschid in forma „V„ pe 
toata lungimea lor si pe o adancime de 3 cm si se 
colmateaza cu mortare de reparatii (intrebati 
Departamentul Tehnic).  

 Colţurile precum îmbinarea dintre pardoseală şi zid, 
vor fi rotunjite cu mortar de reparatii (intrebati 
Departamentul Tehnic) pentru formarea unei scafe.  

 În cazul zidăriei trebuie efectuată o rostuire sau să se 
aplice un strat de mortar din ciment special (intrebati 
Departamentul Tehnic). 

 În cazurile de hidroizolare a subsolurilor clădirilor 
vechi, trebuie decopertată tencuiala existentă cel 
puţin până la înălţimea de 50 - 60 cm deasupra 
nivelului pânzei freatice şi în continuare să se aplice 
procedura relatata  mai sus (intrebati Departamentul 
Tehnic cu privire la stoparea igrasiei ascendente). 

 Unde se cere realizarea unor suprafeţe plane 
(neteziri, înclinaţii etc.), se recomanda utilizarea unor 
mortare de reparatii sau a unor sape cu aderenta 
ridicata la suport (intrebati Departamentul Tehnic).  

 
Aplicarea 
 

 BS HYDROSTOP DUO poate fi aplicat cu bidineaua 
sau prin pulverizare.  

 Inainte de a aplica BS HYDROSTOP DUO, suprafata 
va trebui sa fie usor umezită. 

 Materialul amestecat va trebui sa fie bine pensulat pe 
suprafaţă. Întindeţi cu bidineaua într-o direcţie.  

 Trebuie să fiţi atent/ă ca să nu aplicaţi materialul prea 
subţire.  



 

 

 Când produsul începe să  se aplice mai greu 
deoarece a devenit mai vâscos, nu mai adăugaţi apă, 
ci umeziţi din nou suprafaţa. 

 Lăsaţi primul strat peste noapte să se întărească 
înainte de aplicarea celui de-al doilea strat. 

 Al doilea strat va fi aplicat cu bidineaua în mod 
asemănător primului strat dar preferabil perpendicular 
pe cel de-al doilea strat pentru a asigura o aderenţă şi 
o acoperire cât mai bune. 

 Vor fi evitate grosimi ale straturilor de peste 1 
milimetru, pentru evitarea fisurării materialului. 

 Fiecare strat nou va fi aplicat numai după uscarea 
celui precedent.  

 Suprafaţa proaspăt acoperită va fi protejată de soare, 
de uscare rapidă, de ploaie şi de îngheţ. 

 Suportul se umezeste inainte de aplicarea produsului 

 În punctele în care este necesară consolidarea locală 
a produsului BS HYDROSTOP DUO (colţuri interioare 
la care nu este necesară formarea de scafe, puncte 
de îmbinare etc.), se recomandă utilizarea unei benzi 
din ţesătură poliesterică (30 g/m2 ) sau din plasă din 
fibre de sticlă (65 g/m2 ) lată de 10 cm tip ATK BAND 

 
Curăţare 

 Toate sculele vor fi curăţate imediat după 
terminarea aplicării, folosind apă curată. 
Materialele întărite vor fi curăţite mecanic. 

 
Atenţie 

 BS HYDROSTOP DUO nu va putea fi aplicat pe 
substraturi îngheţate sau dacă temperatura 
ambiantă este sub 5° C sau care se aşteaptă să 
scadă sub 5° C. 

 
Disponibilitate 

 BS HYDROSTOP DUO este disponibil sub formă 
de kituri de 35kg (polimer lichid şi pulbere). 

 
Acoperire 

 Aproximativ 3kg/m² aplicat în 2 straturi. 

 În funcţie de afectarea cu apă, consumul minim 
necesar de BS HYDROSTOP DUO şi grosimea 
respectivă a stratului de material este:  

Afectarea  Consum minim Grosime minimă 

Igrasie 2,0 kg/mp Circa 1,5 mm 

Apă fără 

presiune 

3,0 kg/mp Circa 2,0 mm 

Apă sub 

presiune  

3,5-4,0 kg/mp Circa 2,5 mm 

 
DEPOZITARE 

 Durata de viaţă în depozit a produsului este de 12 luni 
dacă este depozitat la temperaturi între 5° C şi 30° C. 

 Dacă aceste situaţii sunt depăşite, contactaţi 
departamentul nostru tehnic pentru consultanţă. 

 
PRECAUTII 

 Deoarece BS HYDROSTOP DUO conţine ciment 
Portland şi nisip, poate cauza iritaţie pentru piele 
sau ochi. 

 Produsul este hipoalergic.  

 În cazul unui contact accidental cu ochii, clătiţi 
imediat cu multă apă timp de cel puţin 10 minute 
şi solicitaţi sfatul medicului. 

 BS HYDROSTOP DUO nu este inflamabil. 

  În cazul apei sub presiune trebuie acordată 
atenţie deosebită, pentru ca pomparea menită să 
ţină nivelul scăzut al apei să fie continuă (cu 

dispozitiv automat), pe tot timpul lucrărilor şi să 
continue până la întărirea suficientă a produsului 
BS HYDROSTOP DUO, adică aproximativ 10 
zile.  

 Suportul stratului hidroizolant (zid, pardoseală, 
etc.) trebuie să fi fost calculat corespunzător, 
pentru a rezista din punct de vedere static 
presiunii hidrostatice a apei.  

 Temperatura pe timpul aplicării materialului 
trebuie să fie cel puţin +5°C.  

 Consultaţi instrucţiunile privind utilizarea în 
siguranţă şi măsurile profilactice înscrise pe 
ambalaj.  

 
MENTIUNI: 

 Datele şi instrucţiunile tehnice cuprinse în 
prezenta fişă tehnică sunt rezultatul cunoaşterii şi 
experienţei departamentului cercetare - 
dezvoltare al societăţii, ca şi al folosirii practice a 
produsului.  

 Recomandările şi propunerile privind utilizarea 
materialelor sunt făcute fără garanţie, în cazul în 
care condiţiile din momentul aplicării lor sunt în 
afara controlului firmei noastre. Din acest motiv 
este răspunderea utilizatorului să se asigure că 
materialul este adecvat pentru aplicarea 
prevăzută şi condiţiile lucrării.  

 Editarea prezentei fişe tehnice anulează orice 
altă ediţie anterioară pentru acelaşi produs 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        
        Acest produs este certificat in conformitate cu CE. 
        Certificat nr.:  1871-CPD-0026 

 


