
 

Liceul Tehnologic "Sfântul Ioan de La Salle"  

Str. Fraternității  nr.12 - 617136 – Pildeşti,  Com. Cordun, Jud. Neamţ 

                                   Tel/Fax: 0040-0233-748537       scoalapildesti@lasalle.ro  -  www.lasalle.ro 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUPORT DE CURS 

 

 

 Modul IV CDL: Izolații hidrofuge folosite în construcții 

Clasa : a XII-a A 

Forma de învățământ: liceal 

Domeniul de pregătire: Construcții, instalații și lucrări publice 

Autori: ing. Ploșniță Traian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

An școlar 2020-2021 

 

 



 

 

 

 

 

 

CUPRINS 

  

I. Materiale folosite la lucrări de hidroizolații 

II. Scule, unelte, dispozitive, utilaje și aparate folosite la lucrări de hidroizolații 

III.   Izolația hidrofugă contra umidității pământului 

3.1 Hidroizolație orizontală a pereților 

3.2 Hidroizolație verticală a pereților 

3.3 Hidroizolația pardoselilor 

 

IV.  Structura hidroizolațiilor la acoperișuri și terase 

V. Tipuri de structuri a hidroizolației la terase 

VI. Tehnologia de execuție a lucrărilor de hidroizolații bituminoase la terase 

VII. Norme specifice de securitatea muncii la lucrările de izolații hidrofuge 

VIII. Bibliografie 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I.Materiale folosite la lucrări de hidroizolații 

1.Membrane bituminoase 

Membranele bituminoase constituie gama de produse cea mai larg utilizată în structuri hidroizolante 

monostrat sau multistrat. 

1.1 Membranele bituminoase pot fi alcătuite  pe baza a două mari categorii calitative de bitum: 

- Bitum oxidat –bitum de extracție sau bitum natural oxidat prin suflare de aer la temperaturi 

ridicate; 

- Bitum aditivat(bitum-polimeri)- aditivarea constă într-un proces de modificare fizică a 

structurii coloidale a bitumului prin încorporarea  unui polimer, realizându-se astfel un 

compozit bifazic omogen și stabil cu proprietăți îmbunătățite față de componenții inițiali, 

Membranele  pe bază de  bitum oxidat sunt materiale tradiționale dar prezintă in general niveluri reduse  

ale comportamentului la temperaturi scăzute(flexibilitate). 

Materialele pe bază de bitum aditivat reprezintă sortul cel mai des folosit la nivel mondial, cu calități net 

superioarefață de cele pe bază de bitum oxidat. 

Bitumurile aditivate utilizate în producerea membranelor hidroizolante sunt următoarele: 

 -Bitum plastomer-membrane de grosimi de 3; 4; 5 mm.au o bună comportare la acțiunea 

solvenților organici și la alungiri prelungite.Lipirea între foi și pe suport  se poate face prin sudură (topire 

superficială cu flacără sau cu jet de aer fierbinte) și/sau prin lipire cu adezivi specifici la cald sau la rece. 

 -Bitum elastomer- amestec de bitum ușor oxidat cu SBS( copolimer-stiren-butadien-

stiren).Membranele de aacest tip se produc cu grosimi de 2; 3; 4; 5 mm, au o bună comportare la alungiri 

prelungite și la temperaturi scăzute. Lipirea între foi și pe suport  se poate face prin sudură și/sau prin 

lipire cu adezivi specifici la cald sau la rece. 

 -Bitum polimer-adeziv-amestec de bitum oxidat cu polimeri și uleiuri plastifiate, se aplică pe 

membranele hidroizolante, pe foliile metalice sau polimerice. Se produc în grosimi relativ reduse 1,5; 2; 

2,5 mm, au o bună comportare la alungiri prelungite.Lipirea între foi sau pe suportul amorsat se face 

prin simpla presare la temperaturi ambietale pozitive prin sudură sau prin autoaderență, cu sudura unui 

ștraif continuu de membrană prin suprapunere. 

 

Membranele bituminoase pot conține unul sau două straturi de armare, strat suport și de protecție, 

diverse:Materiale organice 

a) Carton celulozic-cu utilizare redusă, prezintă caracteristici fizico-mecanice modeste, este 

putrescibil, comportă variații dimensionale apreciabile la variații de temperatură și umiditate. 

b) Pânză sau țesătură din fire textile- cu utilizare redusă; este putrescibil și în procesul de 

fabricație consumă cantități mari de bitum de impregnare și de acoperire. 

c) Pâsla poliesterică(voal poliesteric)- este un material des utilizat la nivel mondialdeoarece este 

imputrescibil, bună impregnare cu bitum, rezistență bună la alungire și la rupere.Este utilizată 

ca material de armare al membranelor sau ca material suport și poate constitui și strat difuzat 

pentru vapori. 

d) Țesătura poliesterică- ca strat de armare este mai valoroasă ca pâsla poliesterică.Poate 

constitui și strat suport. 

e) Folii subțiri polimerice- ca strat suport(film termofuzibil) 

Straturi de armare sau suport din Materiale anorganice: 

a) Împâslitură din fibre de sticlă- constituie un tip de armătură cu foarte largă utilizare; este 

stabilă dimensional, nu suportă plierea și are alungiri reduse la rupere; poate constitui și strat 

suport 

b) Țesătura din fire de sticlă-constituie strat de armare sau strat suport; ca strat de armare conferă 

calități fizico-mecanice superioare 



c) Folii metalice sau mixte( metal+polimeri)-pot constitui strat suport sau strat de armare 

(utilizate ca barieră puternică contra vaporilor) 

Membranele bituminoase pot fi protejate cu ajutorul unor materiale, cum ar fi: 

 -granule sau paiete minerale-granule din nisip cuarțos, pietriș sau ceramică concasată, paiete din 

ardezie sau mică etc.Conferă o protecție eficientă împotriva radiațiilor solare și a acțiunilor mecanice și 

au si rol decorativ. 

 - Folii metalice- aluminiu ecruisat și inox sau cupru(o,o8 mm grosime)-se utilizează ca strat de 

protecție  al hidroizolațiilor pentru suprafeșele verticale datorită calităților reflectante. 

 -Folii polimerice- utilizate ca protecție mecanică.Cele mai utilizate sunt foliile poliesterice. 

 -Folii complexe- polimerice metalizate sau polimerice placate cu folii metalice-utilizate ca strat 

de protecție mecanică și contra radiațiilor solare. 

 

2. Materiale hidroizolante bituminoase din mase omogene cu aplicare peliculară 

Materiale hidroizolante bituminoase din mase omogene cu aplicare peliculară constituie gama de 

produse cu utilizări variate( amorse, mase peliculare hidroizolante, mase adezive și mase de etanșare) în 

compoziții și structuri diverse. 

Bitumul oxidat-reprezintă materialul primar utilizat în realizarea membranelor cu bitum oxidat, 

în lipirea acestora și ca material de bază la amorsarea suprafețelor. 

In lucrările de hidroizolatii, bitumul oxidat se poate utiliza in urmatoarea gamă de produse: 

a) Amorsa- bitum oxidat topit, diluat în solventi organici compatibil(1/3 bitum și 2/3 solvent).Se 

aplică la rece pentru asigurarea aderenței hidroizolației la suport.Este interzisă utilizarea 

motorinei ca solvent sau ca amorsă. 

b) Mastic fierbinte- bitum oxidat topit cu adaosuri minerale(maxim 30% pulberi sau fibre 

minerale).Se aplică fierbinte la lipirea și peliculizarea suplimentară de suprafață a 

membranelor cu bitum oxidat. 

c) Mastic rece- bitum oxidat(topit) cu adaosuri minerale și diluat în diverse proporții cu solvenți 

organici.Se aplică la rece, în diferite vâscozități, la peliculizări de suprafață, ca masă de șpaclu 

sau ca adeziv, cu calități în general mediocre. 

d) Emulsii și dispersii în apă- material fluid cu aplicare la rece utilizat ca amorsă sau la 

peliculizări hidroizolante, în special pentru spații închise sau cu pericol de incendiu sau 

explozie. 

Masticuri bituminoase aditivate cu elestomeri sau plastomeri , cu aplicare la rece sau la cald, cu diferite 

vâscozități.Se utilizează la hidroizolații sub forma următoarelor produse: 

a) Amorse- masticuri diluate în solvenți organici compatibili, cu aplicare peliculară în stare rece 

pentru asigurarea aderenței hidroizolației la suport. 

b) Mastic fierbinte de lipire continuă sau discontinuă a membranelor  bituminoase aditivate( 

lipire continuă sau discontinuă a membranelor pe suport și lipire continuă a membranelor 

între ele); 

c) Mase de șpaclu cu diferite vâscozități utilizat ca adeziv sau ca masă de etanșare sau strat de 

impermeabilizare, cu aplicare peliculară, în unul sau mai multe straturi, simple sau armate cu 

voal din fibre de sticlă, poliester sau relon etc, pe suprafețe amorsate. 

 

3. Membrane polimerice 

Membranele polimerice sunt reprezentate de materiale diverse din categoria polimerilor elastomeri sau 

plastomeri.Procedeul de fabricare a membranelor  polimerice constă în laminare, calandrare, extrudare 

sau procedee mixte. 

 Materialele polimerice cele mai utilizate la producerea membranelor sunt: 

- Polimeri-elastomeri 



- Polimeri-plastomeri( ex.PVC, PE de joasă sau înaltă densitate, 

PIB(poliizobutilenă)CPE(polietilenă clorurată) 

Membranele polimerice pot fi autoprotejate(din fabricație) față de factorii de mediu( în special radiații 

UV și IR) prin: 

 -dublare cu folii polimerice sau metalice; 

 - peliculizare de suprafață. 

Membranele polimerice pot fi armate sau dublate cu diferite materiale: 

 -se armează cu materiale tip rețea din fire textile, sticlă, poliesterice sau chiar metalice subțiri. 

 -depunerea sau dublarea(armarea) se face pe pâsle din fibre poliesterice sau din sticlă 

Membranele polimerice se pot aplica pe suport în diferite moduri: 

- Flotant, simplu așezat(prelată), cu fixare mecanică pe contur și asigurarea în câmp prin 

lestare sau cu fixare mecanică. 

- Prin lipire continuă  sau discontinuă cu adezivi specifici cu aplicare la rece sau cu mastic de 

bitum cu  aplicare la rece sau la cald 

- Prin lipire continuă prin autoaderență 

 

 

II. Scule , unelte, dispozitive, utilaje și aparate folosite la lucrări de hidroizolații 

Principalele unelte utilizate la lucrările de izolații sunt următoarele: 

- Răzuitoarea metalică- prevăzută  cu coadă de lemn, pentru îndepartarea impurităților și a 

mortarelor întărite de pe suprafețele de izolat. 

- Cangea metalică(amestecător)- pentru amestecarea masticului de bitum în cazanul de topit 

bitum. 

- Lingura sită- cu coadă lungă de lemn sau metalică, pentru scoaterea impurităților din bitumul 

topit în cazan, numită și lingură de despumare. 

- Canciocul cu coadă lungă-  pentru scoaterea bitumului topit din cazan. 

- Găleată metalică cu capac- pentru transportul bitumului topit.Aceasta este prevăzută cu un 

sistem de pârghii, care în momentul ridicării găleții, asigură și închiderea etanșă a capacului. 

In afară de găleți cu capc pentru bitum se mai folosesc:containere termoizolante cu capac, pe 

cărucior, roabe pe pneuri de 80, 100 și 140 l. 

- Găleată metalică de lucru- care servește la locul de punere în operă a bitumului topit, pentru 

umplerea canciocului cu bitum în scopul întinderii pe suprafața de izolat. 

- Cosoroaba- servește la nivelarea masticului de bitum fierbinte pe suprafața de izolat. 

- Cuțitul- pentru tăierea pânzei sau cartonului bitumat. 

- Razul- pentru decojirea izolațiilor bituminoase vechi, alcătuit dintr-o lamă de oțel fixată pe 

un suport. 

- Mătura cu coadă și peria de pai- folosește pentru curățarea suprafețelor suport și a izolației 

după execuție. 

- Lampa cu benzină- utilizată la degresarea suprafețelor-suport, și la punerea în operă a 

hidrobitului. 

- Canciocul- servește la răspândirea masticului fierbinte pe suprafețele de izolat, precum si la 

executarea șapelor și a tencuielilor.Pentru manipularea bitumului fierbinte este indicat un tip 

de cancioc cât mai ușor și care să fie susținut de tija mânerului fixată numai pe partea laterală 

a canciocului, pentru a nu stânjeni operația de întindere a bitumului care se efectuează 

adeseori și cu fundul canciocului; bitumul este scos cu canciocul numai din gălețile de lucru. 

- Șpaclul- pentru curățirea unor suprafețe și pentru chituire format dintr-o lamă de oțel fixată 

pe un mâner din lemn. 

- Ciocane- de diverse mărimi(0,25;1 și 2 kg), inclusiv barosul de 5 kg și toporul, pentru 

spargerea blocurilor de bitum. 

 

 



 
 

 
 

 Ca unelte de măsurat și controlat avem:metrul de lemn sau metalic, ruleta  metalică, pentru 

măsurarea lungimilor sau a dimensiunilor.Raportorul pentru determinarea unghiurilor, echerul pentru 

trasarea unhiurilor de diverse grade, compasul pentru trasarea sau măsurarea suprafețelor curbe; cântarul 

pentru cântărirea materialelor pentru diverse tipuri de rețete; termometre pentru măsurarea temperaturii 

aerului, a materialelor, a bitumului topit în cazan etc 

 Uneltele de control utilizate sunt: dreptarele de lemn de 2...4 m lungime cu fețe paralele și 

rindeluite, pentru verificarea planeității suprafeței; bolobocul de lemn sau metalic pentru verificarea 

orizontalității sau verticalității; furtunul de nivel pentru verificarea cotelor de nivel etc. 

 Sculele și uneltele de lucru specifice pentru lucrările de hidroizolații bituminoase sunt: 

- Canciocul 

- Găleata 

- Cosoroaba 

- Peria de fibre- din fibre naturale sau sintetice rezistente la temperaturi de 180º C, folosită la 

lucrări de hidroizolații, inclusiv la cele executate la cald, cu mastic de bitum fierbinte.Peria 



se fixează pe o coadă de lemn astfel înclinată încât suprafața periei să se aștearnă complet pe 

suprafața suport. 

- Peria de păr- folosită la lucrările de hidroizolații la rece pentru întinderea suspensiei de bitum 

filerizat.Peria este manevrată cu ajutorul unei cozi de lemn, montată înclinat pe suportul de 

lemn. 

- Tăvălugul de oțel- folosit la presarea nisipului sau a stratului de pietriș care constituie stratul 

de protecție a hidroizolației.Se utilizează tăvălugul cu role metalice. 

Dispozitive și utilaje folosite la lucrări de hidroizolații: 

- Cazanele de topit bitum de 500 l capacitate- se folosesc pentru topirea bitumului și prepararea 

masticului de bitum prin filerizare; se încălzesc cu motorină. 

- Uscătorul de placă- servește la operațiile de dezghețare și de uscare a suprafețelor- suport 

pentru hidroizolație; este alcătuit dintr-un arzător cu motorină prevăzut cu un ajutaj(difuzor) 

pentru dirijarea flăcării înspre placa suport. 

- Dispozitivul pentru aplicat materiale bituminoase în suluiri- este alcătuit dintr-un rezervor 

pentru bitum topit , țevi cu duze pentru răspândirea bitumului, suport pentru sulul bituminos, 

șasiu de susținere, braț de ghidare și dispozitiv de reglare. 

 

III. Izolația hidrofugă contra umidității pământului 

3.1 Hidroizolația orizontală a pereților se realizează , în funcție de importanța construcției, din: 

- Două straturi de carton bitumatsau de împâslitură bitumată, lipite cu mastic de bitum, cu 

petreceri de 10...15 cm; 

- Un strat de carton bitumat sau de împâslitură bitumată, lipite cu mastic de bitum, cu petreceri 

de 10...15 cm, la construcții de importanță redusă. 

-La construcțiile fără subsol se execută o hidroizolație orizontală la pereții exteriori și interiori, care să 

fie în continuare cu stratul de separare aplicat pete stratul de rupere a capilarității sau cu hidroizolația de 

sub pardoseală;  

 

 
 



La construcțiile cu subsol, la pereți se execută două hidroizolații orizontale, amplasate la niveluri diferite 

.Hidroizolația de la nivelul superior se prevede numai la pereții exteriori, fiind situată sub cota plafonului 

subsolului și la min. 30 cm deasupra trotuarului.(vezi fig) 

 

  

Inainte de executarea hidroizolării, suprafața fundației se netezește prin drișcuire și se 

amorsează.Foliile bitumate, după ce sunt lăsate pentru relaxare și curățate , se croiesc la dimensiunile 

necesare și se aplică prin lipire cu mastic de bitum la cald. Suprapunerile la înnădiri trebuie să fie de 

7..10 cm, iar înnădirile straturilor să fie decalate la minimum 50 cm. 

3.2 Hidroizolația verticală a pereților- se realizează în mod curent din: 

 - două straturi de carton bitumat, lipite cu mastic de bitum( minimum 1,5 kg/m2); 

 - două straturi de împâslitură bitumată, lipite cu mastic de bitum( minimum 1,5 kg/m2 ) 

La scafe și muchii hidroizolația se asigură cu o fâșie suplimentară de 50 cm lățime, din pânză bitumată 

sau țesătură bitumată.Hidroizolația se aplică pe suprafețe finisate și amorsate.Înainte de aplicare , foile 

bitumate se întind, se curăță energic, se lasă să se relaxeze, se croiesc și se rulează din nou. Se lipesc mai 

întâi fâșiile suplimentare la scafe și muchii.Se recomandă ca bucățile croite din foile bitumate să aibă 

lungimi între 5 și 10 m pentru hidroizolații orizontale și 2...3 m pentru cele verticale.Sulurile pregătite 

se derulează peste un strat de mastic fierbinte turnat cu canciocul în fața sulului și pe toată 

lățimea.Petrecerile de 7..10 cm se presează cu o spatulă din lemn sau cu canciocul.Pe ultimul strat de 

acoperire se presară nisip. 

 Pe suprafețele verticale, hidroizolația poate fi aplicată fie pe elementul de protecție, dacă acesta 

a fost executat în prealabil, fie pe peretele propriu-zis.Se preferă a doua solutie, deoarece se leagă 

hidroizolatia de un element mai rigid, iar apa de infiltrație sau subterană presează izolația de elementul 

structurii subsolului.In ambele soluții, foliile de armare se lipesc de jos în sus, cu bitum topit ce se întinde 

la partea superioară a sulului în curs de derulare.Izolația se aplică numai pe un strat-suport , din mortar 

de ciment, executat-după caz- pe peretele propriu-zis(vezi fig b) sau pe zidăria de protecție 



3.3 Hidroizolația pardoselilor- se realizează  în două sisteme: 

 - în cazul încăperilor a căror funcționalitate este puțin influențată de acțiunea umidității, 

pardoseala se execută pe un strat de rupere a capilaritățiide circa 10...12 cm, alcătuit din pietriș cu 

granulație de 3..20 mm și acoperit cu un strat de separare din împâslitură bitumată sau carton bitumat 

simplu așezat , cu petreceri de 7...10 cm, lipit cu mastic de bitum la nivelul hidroizolației pereților. 

 

 

 

- În cazul încăperilor a căror funcționalitate este influiențată de acțiunea umidității , hidroizolația 

se execută din două straturi de împâslitură bitumată sau carton bitumat, lipite și acoperite cu câte un 

strat de minimum 1,5 kg/m2 mastic de bitum.El se aplică pe beton de egalizare (fig x.6 a) și se 

racordează cu hidroizolația orizontală a pereților. 

Pardoseala se aplică pe un strat de separare simplu din hârtie, așezat peste hidroizolație. 

 

IV. Structura hidroizolațiilor la acoperișuri și terase 

 Factorii care determină în principal structura izolației la acoperișuri sunt: temperatura și umiditatea  

din interiorul construcției , forma învelitorii, panta acesteia, structura de rezistență, consumul de energie 

înglobată în materialele hidroizolatoare, caracterul definitiv sau provizoriu al construcției. 

 Structura hidroizolațiilor- alcătuirea hidroizolației, straturile de difuzie, și bariera contra vaporilor, 

trebuie să asigure o comportare corespunzătoare a acoperișurilor și încăperilor, iar numărul acestor 

straturi din structura complexă a acoperișurilor se stabilește în funcție de suportul de rezistență, natura 

termoizolației, climatul interior, etc. 

a) Suportul de rezistență al hidroizolației- el poate fi din beton armat monolit, elemente prefabricate 

din beton, elemente prefabricate din B.C .A, tablă cutată, termoizolație rigidă, termoizolație din 

materiale pilonate. 

Pantele acoperișurilor se vor realiza fie prin montarea înclinată a planșeului de rezistență , fie prin 

executarea izolației termice în grosime variabilă, fie cu betoane de pantă , după cum se prezintă în 

continuare. 

 La acoperișuri cu panta mică, panta se obține prin: 

- Executarea înclinată a planșeului monolit sau montarea înclinată a elementelor prefabricate; 

- Executarea în grosime variabilă pe planșeu a stratului din materiale termoizolatoare pilonate 

(zgură expandată, cenușă etc); 

- Executarea peste planșeul de rezistență orizontal a unui beton de pantă cu densitatea aparentă 

de minimum 1800kg/m3. 



La acoperișuri cu pantă medie și mare, panta se asigură prin montarea înclinată pe pane a panourilor din 

tablă, așezate cu cutele late în sus. 

Suprafața-suport a barierei contra vaporilor și a hidroizolației, alcătuită din beton monolit, elemente 

prefabricate, beton de pantă sau plăci termoizolatoare rigide, trebuie să fie netedă, fără contrapante, cu 

denivelări de maximum 5 mm.Denivelările până la 10mm dintre elementele prefabricate se corectează 

local cu mortar de ciment , cu panta racordării de minimum 1: 5, iar în cazul denivelărilor mai mari de 

10 mm, acestea se nivelează cu mortar de ciment M100. 

 Bariera contra  vaporilor , stratul de difuzie si hidroizolațiile care se aplică pe șape din mortar de 

ciment sau pe suprafețe din beton , se execută după amorsarea suprafețelor cu minimum 300g/m2soluție 

de bitum tip CITOM sau emulsii de bitum. 

b.Stratul de difuzie-    este alcătuit din împâslitură bitumată tip IBP 1200 se aplică sub bariera contra 

vaporilor și sub hhidroizolație, la terase și acoperișuri cu suportul de rezistență din beton, pentru a se 

asigura evacuarea vaporilor către exterior în următoarele cazuri: 

- la acoperișuri peste încăperi cu umiditatea relativă interioară peste 60%, sub bariera contra 

vaporilor; 

-la terase și acoperișuri peste încăperi cu umiditate relativă interioară sub 60%, sub bariera 

vaporilor numai în cazul betoanelor de pantă cu umiditate mare la turnare; 

-sub hidroizolație la terase și acoperișuri cu termoizolația alcătuită din materiale cu absorbție 

mare de apă sau din materiale tasabile sau pilonate, prevăzute cu șape armate. 

Stratul de difuzie nu se aplică sub hidroizolație la acoperișurile care au hidroizolația aplicată 

direct pe stratul de termoizolație executat cu plăci din materiale rigide. 

Comunicarea stratului de difuzie cu exteriorul , la acoperișurile fără atic se asigură prin 

prelungirea stratului de difuzie sub șorțurile de tablă, iar la cele cu atic, prin fâșii de 30 cm lățime , la 

distanță de 1m. 

 

c)Barieră contra vaporilor-  se aplică pe planșeul de rezistență , pentru a reduce la minimum migrația 

vaporilor din interioarele construcțiilor și pentru a evita condensul în stratul de izolație termică , fiind 

alcătuită din minimum un strat din următoarele materiale: 

- Împâslitură bitumată tip IA 1100 sau carton bitumat CA 400, la umidități interioare până la 

75% 

- Țesătură bitumată tip TSA 200, la umidități interioare peste 75%; 

Nu se aplică bariera contra vaporilor în următoarele cazuri: 

- La acoperițuri peste încăperi cu umiditatea relativă interioară ai mică de 60%, alcătuite din 

plăci autoportante din BCA, sau din alte materiale poroase omogene permeabile la vapori, cu 

hidroizolația aplicată direct pe plăci; 

- La acoperișuri cu termoizolația aplicată pe panouri din tablă cutată. 

 

d)Hidroizolația propriu-zisă- La acoperișurile construcțiilor de locuințe și social-culturale cu pante de 

1,5...4%(terase) prevăzute cu termoizolație din plăci de BCAsau materiale pilonate, hidroizolația în 

câmp va fi alcătuită în funcție de caracteristicile materialelor. 

 

Structura hidroizolațiilor la terase 

La terase se folosesc două tipuri de structuri ale hidroizolației:  

A. hidroizolații din straturi multiple din foi bitumate; 

B. hidroizolații din foi hidroizolatoare cu bitum aditivat, tip hidrobit. 

 

A.Hidroizolații din straturi multiple din foi bitumate- acest tip de hidroizolație este alcătuită din 

următoarele straturi: 

 



- strat de amorsare cu soluție sau emulsie de bitum , minimum 300g/m2; 

- strat de difuzie din împâslitură bitumată tip IBP 1200; 

- mastic de bitum cu IB 70/80ºC, minimum 2 kg/mp; 

- pânză bitumată tip PA 55 sau PA45 sau țesătură bitumată tip TSA 2000; 

- mastic de bitum cu IB 70/80 ºC, min. 1.5 kg/ mp; 

- împâslitură bitumată tip IA 1100; 

- mastic de bitum cu IB 70/80 ºC, min. 1.5 kg/ mp; 

- împâslitură bitumată tip IB 1200; 

- protecție reflectorizantă vopsită , circa 150-200g/mp. 

 

 

 

                                                

b) Hidroizolația din foi hidroizolatoare cu bitum aditivat , de tip hidrobit. 

Acest tip de hidroizolație este alcătuită din următoarele straturi: 

- Strat de amorsare cu soluție sau emulsie de bitum în două straturi, min 600g/mp; 

- Hidrobit tip T5 sau T4 lipit cu flacăra; 

- Mastic de bitum  cu IB 70/80 ºC 

 

 

 



 

  

 

- Împâslitură bitumată tip IB 1200;  

- Protecție ușoară prin vopsire reflectorizantă sau grea cu pietriș sau dale de nisip. 

 Structura hidroizolațiilor la acoperișuri 

La acoperișuri se folosesc cinci tipuri de structuri ale hidroizolației, și anume: 

- Hidroizolații din straturi multiple cu foi bitumate la acoperișuri cu panta  de la 2 la 20%; 

- Hidroizolații din straturi multiple cu foi bitumate , la acoperișuri cu panta peste 20%; 

- Hidroizolații din straturi multiple cu carton bitumat; 

- Hidroizolații executate la rece cu suspensie dde bitum filerizat la acoperișuri  din beton cu 

panta peste 20%; 

- Hidroizolații monostrat din foi hidroizolatoare cu bitum aditivat de tip hidrobit. 

 



A.Hidroizolații din straturi multiple cu foi bitumate la acoperișuri cu panta  de la 2 la 20% - este 

alcătuită din următoarele straturi: 

-  Mastic de bitum  cu IB 70/80 ºC, la pantă de 2...7% , sau cu IB 80/90 ºC, la pante 7..20%, 

min 1,5 kg/mp; 

- pânză bitumată tip PA 55 ,  PA45 sau țesătură bitumată tip TSA 1200; 

- mastic de bitum cu IB 70/80 ºC , la pante 2...7% sau cu IB 80/90 ºC, la pante 7..20%, min 1,5 

kg/mp; 

- pânză bitumată tip PA 55 ,  PA45 sau țesătură bitumată tip TSA 1200; 

- mastic de bitum cu IB 70/80 ºC , la pante 2...7% sau cu IB 80/90 ºC, la pante 7..20%, min 1,5 

kg/mp; 

- împâslitură bitumată tip IB 1200; 

- protecție reflectorizantă vopsită circa 150...200g/mp.  

 

  

 
  

 

B.Hidroizolații din straturi multiple cu foi bitumate , la acoperișuri cu panta peste 20% 

Acest tip de hidroizolație este alcătuit din următoarele straturi: 

- Strat de amorsare cu soluție sau emulsie de bitum , min 300g/mp; 

- Bitum cauciuc tip SAC 95/105, min. 1,5 kg/ mp; 

- Pânză bitumată tip PA55, PA45, PI 50, PI40 sau țesătură bitumată tip TSA 2000; 

- Bitum cauciuc tip SAC 95/105, min. 1,5 kg/ mp; 

-  Carton bitumat tip |CA400; 

- Protecție reflectorizantă vopsită , circa 150...200g/mp. 

 



 

C. Hidroizolații din straturi multiple cu carton bitumat- în cazuri justificate , dacă șantierele nu 

sunt aprovizionate cu suficiente cantități de pânză sau țesături bitumate, la hidroizolațiile din straturi 

multiple, se înlocuiește stratul al doilea sau primul strat , cu carton bitumat tip CA500, cu următoarele 

măsuri: 

- La punctele dificile( guri de scurgere, dolii, coame, scafe), hidroizolația se înlocuiește cu 

straturi suplimentare din pânză sau țesătură bitumată; 

- Hidroizolația pe verticală la atice și reborduri etc se execută numai cu pânze sau țesături 

bitumate. 

La acoperișurile din beton sau tablă cutată cu panta peste 20% se iau măsuri de ancorare a 

termoizolației , iar la acoperișurile din beton se prevăd șape-suport pentru hidroizolație. 

 

 

 

Structura hidroizolației la elementele verticale ale teraselor și acoperișurilor 

Hidroizolația la elementele verticale ale teraselor și acoperișurilor se aplică până la înălțimea de max. 

60 cm la atice, rosturile hidroizolației orizontale în trepte de min. 20 cm și este alcătuită din 

următoarele straturi: 

- Strat de amorsare cu soluție sau emulsie de bitum , min. 300g/mp; 

- Mastic de bitum cu IB 70/90ºC sau bitum-cauciuc tip SAC 95/100, min. 1,5kg/mp; 

- Pânză bitumată tip PA 45, PA 55 sau țesătură bitumată tip TSA 2000; 

- Mastic de bitum cu IB 70/90 ºC sau bitum cauciuc tip SAC 95/105, min. 1,5 kg/mp; 

- Pânză bitumată tip PA 45, PA 55 sau țesătură bitumată tip TSA 2000; 

- Mastic de bitum cu IB 70/90 ºC sau bitum cauciuc tip SAC 95/105, min. 1,5 kg/mp; 

- Țesătură bitumată tip TSA 2000; 

- Protecție cu șapă armată , la terase circulabile; 

- Protecție reflectorizantă prin vopsire cu min. 150...200g/mp sau ultimul strat cu țesătură 

bitumată tip TBAL , la terase necirculabile și acoperișurile construcțiilor industriale. 

 

Protecția hidroizolațiilor 

Protecția hidroizolațiilor în câmp este în funcție de pantă și de felul terasei(circulabilă sau 

necirculabilă).La terase și acoperișuri  necirculabile se execută o protecție ușoară prin vopsire 

reflectorizantă cu Vinarom sau emailuri din rășini sintetice , circa 150...200g/mp. 

 La terase necirculabile se execută o protecție grea , cu pietriș de 7...15 mm, in strat de grosime 

uniformă, circa 70kg/mp. 

 La terase circulabile , protecția se realizează prin: 

- Plăci de beton de 20x20x2 cmm sau 30x30 x3 cm, așezate pe nisip de 2 cm grosime cu mastic 

de bitum , la circulație ușoară; 

- Plăci de beton de 40x40x4 cm sau 50 x50 x5 cm , așezate pe nisip  de 2 cm grosime, cu rosturi 

de 2 cm lățime , la distanțe de 4,,,6m , umplute cu nisip , la circulație grea; 

- Mozaic turnat pe un strat de separare din hârtie Kraft 120g/mp, asezat pe un strat de 2 cm de 

nisip cu rosturi   de 2 cm lățime la distanța de 15 ...20 cm de la atic și în câmp la distanțe de 

4...6 m, umplute cu mastic de bitum, la circulație grea. 

 

 

 



 

VI.Tehnologia de execuție a lucrărilor de hidroizolații bituminoase la terase 

Lucrări care trebuie terminate înainte de a începe lucrările de hidroizolație 

La preluarea frontului de lucru pentru lucrările de izolațiila acoperișuri , se verifică dacă au fost 

terminate complet toate lucrările de construcții, instalații și montaj pe întreaga suprafață ce urmează a 

fi izolată.In cazul unor suprafete mari , frontul de lucru se poate prelua și pe portiuni, insa nu mai mici 

de 500 mp. 

 Condtii pe care trbuie sa le indeplineasca strtul suport: 

- Umiditatea șapei de egalizare(de protecție sau suport) nu trebuie să depășească 8%; 

- Suportul să fie neted(asperități de max. 2 mm) , rigid, fără fisuri și cu panta prescrisă în 

proiect; 

- Șapele de mortar de ciment trebuie să aibă dozajul corespunzător mărcii prescrise în 

proiect; 

- Existența rosturilor în șapă pe contur și în câmp , la interval de 4...6 m , de circa 2 cm 

lățime umplute cu mastic de bitum; 

- Respectarea grosimii minime a șapei, conform proiectului; 

- Pantele trebuie să corespundă cu prevederile din proiect; se verifică cu dreptarușl de 1m 

lungime , cu bolobocul și metrul 

 

 

 

- Montarea sifoanelor și a gurilor de scurgere la cota necesară  pentru a nu împiedica scurgerea 

apelor; 

- Existența tuturor pieselor de străpungere a învelitorii(tuburi de ventilare etc); conductele 

calde ce străpung acoperișul vor fi izolate astfel ca hidroizolația să nu se degradeze datorită 

temperaturii acestora; 

- Existența parapetelor metalice definitive și a celor provizorii de protecție , de pe contur și în 

jurul golurilor; 

- Eliminarea cârligelor metalice care au servit la transportul și montajul prefabricatelor care 

alcătuiesc suportul; 

- Încheierea proceselor –verbale de lucrări ascunse pentru lucrările ce se acoperă. 

 

1. Executarea stratului  de amorsare- amorsarea suportului hidroizolației se execută de 

muncitorii izolatori și servește la realizarea unei aderențe bune dintre stratul de bitum pentru 



lipirea pe suport a hidroizolației(sau barierei contra vaporilor) și suportul de beton sau șapa de 

egalizare.Stratul de amorsaj trebuie să fie o peliculă bine pătrunsă în porii suportului de beton 

sau de mortar de ciment.Amorsajul se poate realiza din: 

-soluții bituminoase( bitum dizolvat în benzină sau white spirt).Pentru aplicarea 

amorsajului se folosesc periile de păr sau fibră prevăzute cu coadă lungă.Amorsajul se 

aplică pe suprafața-suport prin frecare intensă, în două straturi, cel de-al doilea  strat 

aplicându-se după uscarea celui precedent.Culoarea finală trebuie să fie neagră și puțin 

lucioasă. 

- cu suspensie de bitum filerizat SUBIF- amorsajul se prepară  dinSubif (pastă) și apă.Se 

amestecă cele două componente până la dizolvarea pastei în apă, aceasta constituind 

suspensia  de amorsaj.Inainte de aplicarea materialului suprafata suport se umezeste cu 

apă curată prin frecare cu peria sau cu mătura.După ce suprafața se zvântă, materialul 

pentru amorsare este aplicat cuo perie de păr sau fibră, de asemenea în două straturi, cel 

de-al doilea strat aplicându-se după ce primul s-a uscat.La uscarea celui de-al doilea 

strat , culoarea trebuie să fie brună-cenușie, în caz contrar se mai aplică încă un strat de 

material. 

 -amorsaj cu soluție de bitum CITOM-acest produs se livrează gata preparat și se aplică 

cu peria în aceleași condiții ca amorsajul din soluții bituminoase descris. 

2. Executarea barieriei contra vaporilor 

Barierele contra vaporilor se aplică numai în cazurile în care există o termoizolație în structura 

învelitorii. Ele se aplică în toate cazurile sub termoizolație și au rolul de a împiedica pătrunderea 

vaporilor de apă în zona de termoizolație și de a evita in acest mod producerea condensului. 

Barierele contra vaporilor se aplică în majoritatea cazurilor pe un suport în pantă , dar în cazul unor 

termoizolații din materiale pilonate, care constituie totodată și elemente de pantă, se pot aplica și pe un 

suport orizontal.Bariera contra vaporilor se aplică concomitentcu stratul de difuzie , stratul de bitum 

pentru lipirea barierei constituind totodată și bitumul de lipire al stratului de difuzie. Suportul barierei 

contra vaporilor trebuie să fie uscat și să corespundă condițiilor indicate anterior. 

Bariera contra vaporilor din foi bitumate poate fi alcătuită din carton bitumat  CA400 sau împâslitură 

din fibre de sticlă bitumată IA 1100 lipite și acoperite cu amstic de bitum tip IB 70/90ºC la acoperișurile 

cu panta max. 20%. Și respectiv , bitum cauciucat tip SAC 95/105 ºC, la pantele peste 20%. 

Mai întâi suprafața suport este amorsată cu soluție de bitum în benzină( 33-45% bitum și 67-

55%).Derularea si lipirea foii bitumate se execută concomitent cu derularea foii stratului de difuzie.In 

astfel de cazuri, bitumul de lipire se aplică între cele două foi. 

Sulurile de carton bitumat sau împâslitură bitumată se derulează , se curăță prin măturare și periere , 

se taie la dimensiunile impuse de situația locală și se rulează din nou strâns.Se trece apoi la lipirea lor, 

fâșie cu fâșie , derulându-se peste stratul de bitum fierbinte care se toarnă cu canciocul. Imediat după 

lipire , suprafața foii se presează cu o spatulă de lemn de 15..20 cm lățime. 

Pe suprafețele verticale este necesar să se folosească masticuri bituminoase.Pe aceste suprafețe fâșiile 

se lipesc de jos în sus.Peste foaia bituminoasă care alcătuiește bariera contra vaporilor  se aplică la cald 

un strat de acoperire din bitum a cărui temperatură trebuie să fie de min. 150 ºC.In toate cazurile, bariera 

contra vaporilor trebuie ridicată pe verticală , pe conturul termoizolației, pe o înălțime de minimum 5 

cm  peste nivelul superior al termoizolației. 

 

 

3.Executarea straturilor de difuzie a vaporilor- în vederea eliminării în atmosferă a vaporilor în afară 

de bariera contra vaporilor se mai execută și stratul de difuzie a vaporilor din materiale bituminoase sub 

formă de foi bitumate perforate și blindate.Este important ca căile de circulație a vaporilor să nu fie 

întrerupte și să aibă o legătură cu exteriorul. 



 Straturile de difuzie  din foi bitumate pot fi din împâslitură bitumată și blindată tip IBP 1200 și 

perforată. Stratul de difuzie se lipește cu stratul de nisip în jos(pe suprafața suport), prin intermediul 

bitumului care se aplică peste foaia bitumată perforată și care formează niste piciorușe de fixare în 

dreptul orificiilor. 

 

 

 

 

Pe stratul de mastic de bitum , aplicat peste stratul de difuzie se lipește bariera contra vaporilor sau 

primul strat al hidroizolației.Un detaliu de atic cu termoizolație și strat de difuzie  

 

 

 



Tehnologia de aplicare a hidroizolațiilor din straturi multiple de foi bitumate la cald 

La aplicarea foilor bitumate prin procedeul la cald se folosește masticul de bitum. 

a.Tehnologia de aplicare a hidroizolației în câmp- pentru executarea hidroizolației în câmp, sulurile se 

derulează pe suprafața-suport și se curăță prin periere energică, după care se lasă un timp suficient pentru 

relaxarea și îndreptarea lor.Se mătură suprafața-suport , se pozează și se croiesc foile la lungimea 

necesară pe locul de aplicare.Se rulează din nou sulurile și se lipesc prin derulare  succesivă peste stratul 

de astic de bitum cald turnat cu canciocul în fața și pe toată lățimea sulului. 

Reguli de execuție 

- Petrecerile foilor bitumate în lung vor fi de 7...10 cm, iar la capete, de 10 cm; acestea se presează cu 

canciocul cald; 

- Între straturi se va realiza o decalare a petrecerilor de 50 cm pentru două straturi, și 33 cm, respectiv 

66 cm, în cazul a trei straturi 

 

 
 

 

-foile se vor aplica începând de la partea ce mai coborâtă a învelitorii(guri de scurgere, strașină etc); 

- la aplicarea foilor bitumate paralel cu linia de pantă , se va ține seama de direcția vântului dominant; 

- întărirea și racordarea hidroizolației la scafe se execută ca in fig de mai jos. 

 



 

Tehnologia de aplicare a hidroizolațiilor la rece 

Hidroizolațiile la rece se aplică numai pe suprafețe din beton sau mortar cu suprafața drișcuită.  

Subiful și Celochitul se pregătesc pe șantier prin amestecare cu apă. Sulurile de pânză bitumată se 

înmoaie inițial în butoaie cu suspensie diluată ca pentru amorsare. Pe suprafața amorsată  se întinde cu 

perii de păr  sau gletuitorul de cauciuc un strat de suspensie care se lasă să se usuce. Pe acest strat se 

începe aplicarea hidroizolației prin întinderi succesive pe zone , cât lățimea unei foi de pânză, peste care 

se aplică imediat foile de pânză bine întinse și cu petreceri între ele de 10 cm .În acest mod se acoperă 

toată suprafața tronsonului de acoperiș cu un strat de pânză, peste care se întinde imediat un strat de 

suspensie.După uscarea acestui strat se verifică dacă  este bine acoperită textura pânzei.In caz contrar, 

se mai întinde un strat de suspensie sau un strat de Celochit pentru a se obține un strat bituminos 

continuu. Se continuă aplicarea similară a celui de-al doilea strat de pânză cu petrecerile intercalate cu 

ale primului. 

 Scafele , doliile și gurile de scurgere vor fi întărite prin aplicarea straturilor suplimentare de pânză 

bitumată PA 45 sau de țesătură din fire de sticlă bitumată cu mastic bituminos, înainte de aplicarea 

hidroizolației  la rece( fig de mai jos) 

 
 

La scafe și dolii , pânzele se mulează ușor fără a fi întinse forțat. Peste startul al doilea de pânză  

se aplică straturile de etanșare din suspensie, până la acoperirea texturii, după a căror uscare  se mai 

întind cu gletuitorul de cauciuc succesiv două straturi de Celochit.Pentru fiecare strat  se aplică 1...1,2 

kg/mp suspensie de bitum și 1,5...1,8 kg/ mp Celochit. 

 

 

 



Executarea protecției hidroizolației 

Protecția ușoară la terase și acoperișuri necirculabile se execută prin stropire mecanizată în două 

straturi cu circa 150...200g /mp  vopsea reflectorizantă din Vinarom sau emailuri din rășini sintetice, 

aplicate pe ultimul strat de împâslitură bitumată tip IB 1200 sau pe carton bitumat CA 400 la 

acoperișurile cu pantă peste 20%. 

La terase necirculabile protecția grea din pietriș de 7...15 mm se execută prin așezare în strat 

uniform de circa 4 cm grosime. 

Protecția grea la terase circulabile se execută cu plăci sau dale așezate pe un strat de nisip de 2 

cm grosime sau din mozaic turnat pe nisip și mortar de poză. Aceste straturi de protecție se execută cu 

pantă de 1...2 %. Sunt prevăzute cu rosturi de 2 cm la maximum 20 cm de atice și alte elemente verticale 

, iar în câmp rosturi la interval de 4...6 m in ambele sensuri , umplute cu mastic de bitum 

 

Intreținerea hidroizolațiilor la acoperișuri 

Pentru buna funcționare a hidroizolației trebuie să se asigure o întreținere permanentă. In acest 

scop sunt interzise:spargerea hidroizolației sau a stratului de protecție pentru diferite ancorări ulterioare, 

depozitarea de obiecte sau alte amenajări pe acoperișuri sau hidroizolații, montarea sau așezarea peste 

hidroizolații a utilajelor cu temperaturi peste 40º C, circulații mai intense decât permite stratul de 

protecție respectiv, sau schimbarea destinației acoperișului. 

Mai trebuie luate măsuri pentru curățirea periodică care se va efectua  de cel puțin de 2 ori pe an, 

la începutul primăverii și sfârșitul toamnei, prin măturare umedă precum și pentru curatirea zăpezii și a 

gheții, care pot înfunda jgheaburile și gurile de scurgere.Zăpada și gheața se curăță cu atenție, cu lopeți 

de lemn și prin măturare fără a se degrada hidroizolația sau protecția.  

 

 

 

VII. Norme specifice de securitatea muncii la lucrările de izolații hidrofuge 

 In afară de măsurile generale de protecție a muncii, trebuie asigurate măsuri speciale împotriva 

căderilor de la înălțime și a arsurilor cu bitum. 

Pentru lucrări la o înălțime mai mare de 1, 5 m muncitorii sunt obligați să poarte centuri de siguranță 

fara de care nu pot fi admisi la lucru.Locul de fixare a frânghiei centuri de siguranta trebuie sa fie astfel 

ales incat sa se evite balansarea muncitorului, in cazul unei eventuale caderi. Centurile de siguranta 

trebuie sa fie verificate inainte de utilizare si sa poarte etichetele de incercare periodica. 

 Cazanele de bitum vor fi prevazute cu capace etanse si nu se vor umple decat cel mult ¾ din 

capacitatea lor. Locul unde se executa prepararea solutiilor din bitum se va gasi la cel putin 25 m distanta 

de constructiile de lemn sau depozite. In gospodaria de bitum pe langa fiecare cazan se vor gasi 

stingatoare cu spumă , lopeti si nisip uscat pt stingerea eventuallului incendiu. 

 Se interzice ca în masa de bitum ce se introduce în topitor să se găsească apă .Apa din butoaiele de 

bitum se va scurge găurindu-se masa bitumului prin gura butoiului cu o rangă de fier. 

 Arzătorul se va porni numai de către muncitori calificați. 

  Bitumul topit din cazan se va scoate numai cu ajutorul canciocului cu coadă lungă.Pe timp de 

ploaie cazanul va fi acoperit cu capac. 

 Bitumul topit se va transporta numai cu galeti cu capac, pe drumuri corespunzator amenajate 

sau in containere pe carucioare.Pe verticala bitumul se transporta in containere sau in vase care sa nu 

permita stropirea cu bitum. 

 La punerea in aplicare a bitumului topit muncitorii vor purta cizme si manusi de protectie.  



 Locul de amplasare a macaralei trebuie ingradit cu balustrade de protectie impotriva caderulor 

de la inaltime. 

 Este interzisă staționarea sub sarcinile care se ridică.Golurile din planșeu vor fi acoperite sau 

îngrădite corespunzător. 

  La manipularea produselor din vată de sticlă sau vată minerală se vor utiliza mănuși de 

protecție  
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