
 

 

Surfa Dry ™ X Elastic mortar hidroizolant pe baza de ciment flexibil de 

inalta performanta. 

 

 

Descriere produs:  

Surfa Dry ™ X Elastic este un polimer acrilic bicomponent, flexibil, de înaltă performanță, 

modificat pe bază de ciment. Mortar hidroizolant care oprește pătrunderea apei și previne 

deteriorarea suprafetelor. 

Se aplică atât pe suprafețele verticale, cât și pe cele orizontale ale clădirilor. Aceasta 

prezinta aderenta foarte buna la diverse materiale precum beton, metal precum si la EPS, 

panouri termoizolante XPS rezultand protectie pentru presiuni hidrostatice pozitive sau 

negative. Datorită rezistenta la radiatii UV poate fi folosit pe acoperisuri expuse la intemperii, 

terase si balcoane si suprafete din beton. 

 

Surfa Dry ™ X Elastic poate fi folosit pentru repararea colțurilor și a marginilor din 

structurile din beton, pentru umplerea fisurilor si a golurilor  din placile de beton, sape, 

zidarie, etc. Se aplica usor pe suprafete si tavane verticale interioare si exterioare 

Este recomandata o grosime a stratului de la 3mm la 30 mm pentru reparatii pe suprafete 

plane si pana la 100 mm pentru reparatii locale. 

 

Beneficii: 

 

• Ofera impermeabilizare si protectie pe termen lung pentru suprafetele din beton, 

mortar, etc. 

• Potrivit pentru suprafetele interioare dar si exterioare, orizontale si verticale. 

• Rezistenta mare la radiatiile UV. 

• Compozitie elastica cu capacitate de acoperire a fisurilor. Elimina riscul ca acestea sa 

reapara. 

• Usor de aplicat 

 

 

Modalitate de aplicare: 

 

Pregatirea suprafetei:  Pentru a fi asigurata o aderenta adecvata, suprafata trebuie sa fie 

curata, uscata, fara praf, grasime sau rugina.  

 

Aplicabilitate:  Intr-un recipient curat adaugati treptat SURFADRY X ELASTIC in timp de 

amestecati continuu cu o paleta electrica cu viteza mica, pana cand amestecul se 

uniformizeaza. Lăsați amestecul să stea timp de 5 minute și amestecați din nou. Amestecul 

este gata de utilizare pentru următoarele 45 de minute in functie de conditiile meteo. 



SurfaDry X Elastic se aplică cu pensula sau rolă, în două straturi, intr-o grosime de 1mm per 

strat. Aplicați al doilea strat după 2-5 ore în condiții meteorologice favorabile.  

 

Grad de acoperire: 1.0-1.5 kg / m2 

 

Important! 

 

• »Nu aplicati la temperaturi de sub 10°C si peste 30°C. 

• »Nu adăugați ciment sau alte materiale din ciment exceptand SurfaDry ™ X Mortar 

elastic. 

• »Nu adăugați apă mai mult decât cantitatea recomandată sau după ce amestecul a 

început să se întărească. 

• » Grosimea maximă recomandată a stratului este de 40 mm. 

• »La temperaturi sub 20ºC produsul are nevoie de mai mult timp pentru a fi întărit. 

• » Protejați suprafata impotriva ploii si a umiditatii timp de 24 de ore de la aplicare. 

• » Protejați materialul nou aplicat de lumina directă a soarelui, vântul cald sau puternic 

și de temperaturile ridicate pentru a Evita ca suprafata sa se crape. 

 

 

Ambalaj disponibil: sac din hartie - 25 kg 

 


