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REALIZAREA HIDROIZOLAŢIEI ORIZONTALE LA ZIDĂRIE DE
CĂRĂMIDĂ LA IMOBILE VECHI cu FREEZTEQ

a) Scop: Realizarea hidroizalaţiei orizontale la ziduri din cărămidă pentru combaterea
igrasiei.
b) Documente de referinţă : Caiet de Sarcini produs FREEZTEQ
c) Condiţii prealabile : Certificat de Calitate material FREEZTEQ
d) Responsabilităţi : Lucrările sunt executate de echipele firmei care execută activitate
de construcţii ;
e) PROCEDURĂ :

PASUL 1. Batoanele se pun la congelat în poziţia în care le găsiţi în cutie. Se scot cu tot cu punga de
plastic şi se introduc în congelator sau ladă frigorifică fără a le deranja. Este foarte important ca acestea
să se congeleze fără a le îndoi. Este interzisă răsturnarea cutiei în congelator. Dacă nu dispuneţi de un
congelator în care să încapă o pungă cu 250 batoane, va fi necesară reaşezarea acestora unul câte unul
în poziţia iniţială până la umplerea spaţiului de congelare după care dacă rămân batoane, se va tăia şirul
numai între lipituri.
PASUL 2. Se va marca traseul ecranului ce urmează a fi executat urmărind o asiză aleasă astfel încât să
nu mai permită formarea igrasiei în spaţiul de locuit. În general se urmăreşte refacerea hidroizolaţiei
orizontale la ziduri aproape de zona în care aceasta a existat sau ar fi trebuit să fie prezentă . Se va
respecta întotdeauna distanţa dintre găurile practicate în asizele zidului de 11 cm, în cazul clădirilor cu
pereţi de cărămidă şi se urmăreşte continuitatea ecranului ce se realizează în cazul zidurilor din
materiale cu forma neregulată ( piatră şi umplutură ); La trasarea planului perforărilor este suficient să
se deschidă doar câteva ferestre de control în tencuială ( în cazul zidurilor din cărămidă ) pentru a se
verifica poziţia găurilor faţă de asize , restul de finisaje putând fi păstrate până la uscarea completă a
zidului când se vor reface . Găurile se vor face numai cu burghiu Ø 22 mm.
PASUL 3. În cazul unor devieri de gaură generate de condiţiile de lucru, cantitatea de FREEZTEQ ce
se introduce poate prelua o abatere de 15 % pe orizontală şi/sau verticală.
ATENŢIE ! În zonele de colţ sau la intersecţii de ziduri pentru asigurarea continuităţii ecranului se vor
practica găuri în evantai astfel încât să se asigure o acoperire uniformă a zonei de intersecţie. La
intersecţie zid exterior zid interior în subsol se va practica obligatoriu o închidere pe verticală a
intersecţiei celor două ziduri, în cazul în care nu se execută hidroizolaţia exterioară verticală.
PASUL 4. După executarea perforărilor acestea se vor curăţa prin suflare cu aer dacă zidurile sunt cu
umiditate mai mare de 70% sau prin spălare cu apă dacă zidurile au umiditate sub 70%. Pentru o
distribuţie uniformă a materialului este necesar ca umiditatea să fie cât mai mare în zona ecranului.
PASUL 5. Batoanele se scot din ladă congelate. Se consideră congelate numai acele batoane care sunt
tari la pipăit fără a fi sfărâmicioase. Din ladă se scot numai un număr de batoane care se pot introduce
în găuri în timp de max. 20 min vara şi max. 45 min iarna. Timpul de execuție tratament este de 48 ore.
PASUL 6. Batoanele se introduc în găuri cu grijă respectând regula de introducere „ cap în cap” până
la umplerea găurilor. Se aşteaptă topirea şi difuzarea soluţiei în zid. Înainte de o nouă alimentare se
îndepărtează dopul. Montarea unor dopuri la gura fiecărei gauri, după fiecare umplere, este opțională.
FIECARE GAURĂ SE VA UMPLE DE PATRU ORI CU BATOANE FREEZTEQ. În caz
contrar nu se realizează ecranul şi deci nu veţi avea o hidroizolaţie continuă. În cazul zidurilor groase
cu zone interioare de umplutură sau la cele cu gol de ventilaţie este recomandată utilizarea unor teci din
plastic la diametrul potrivit pentru a dirija batoanele la introducere şi totodată evită suprapunerea lor în
zonele instabile ;
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PASUL  7. GĂURILE SE UMPLE CU MORTAR CIMENT - NISIP PE TOATĂ LUNGIMEA
ACESTORA, DUPĂ EXECUTAREA TRATAMENTULUI

OBSERVAŢII
Tratamentele cu FREEZTEQ se pot executa în orice perioadă a anului cu condiţia ca temperatura

zidului sa nu fie mai mică de + 40 C, deoarece se încetineşte procesul de difuzie ;
În tehnologia de aplicare se poate prevedea , încă din faza de proiectare acolo unde este cazul , o

conlucrare a mai multor găuri astfel încât să se asigure în final o distribuţie uniformă în limitele
menţionate la PASUL 2 ;

Închiderile ce sunt necesare la trecerea pe lângă uşi de acces , ferestre , diferite încastraţii în
zidărie se vor efectua prin ecrane verticale care vor depăşi zona contaminată de igrasie cu cca 20 cm .

Durata de viaţă a tratamentului este cea precizată în documentaţia de însoţire a materialului iar
eventualele deranjamente se vor trata numai local ;

După efectuarea tratamentului , uscarea zidului poate avea loc într-un interval de 3 până la 12
luni funcţie de regimul termic , timp în care se poate păstra tencuiala veche afectată urmând ca
operaţiile de finisaj să se execute după uscare . Pentru ziduri groase uscare are loc cu o viteză de cca
2,5 cm din grosimea acestuia pe lună. Prin uscare se înţelege scăderea umidităţii de la valoarea iniţială
la o valoare de 16 – 20 %.

Director General
RADU TEODOR


