
Sistem de impermeabilizare eco-compatibil, 
specific pentru balcoane, terase si suprafete
orizontale si verticale externe, de orice
dimensiune, care prevad rosturi de dilatare si 
fractionare.



Membrană minerală eco-compatibilă pentru impermeabilizarea flexibilă cu adeziune crescută şi durabilitate a 

fondurilor înainte de pozare cu adezivi, ideal în Green Building. Monocomponent cu reduse emisii de CO2 şi emisii 
reduse de substanţe organice volatile, reciclabilă ca material inert la sfârşitul perioadei de viaţă.

Nanoflex® Eco dezvoltă o pastă omogenă fluidă reglabilă modificând cantitatea de apă pentru a obţine cea mai bună 
lucrabilitate în legătură cu condiţiile şantierului garantând maxima adeziune a sistemului lipit.

MEMBRANĂ MINERALĂ ECO-COMPATIBILĂ

MATERIALE COMPLEMENTARE

Banda elastica, impermeabila din polietilena, imbracata in non tesut de polipropilena de mare aderenta, pentru sigilarea 
rosturilor perimetrale si a rosturilor de fractionare/dilatare din suport. Aquastop 100 e practic, usor de aplicat, garanteaza 
continuitatea impermeabilizarii chiar si de-a lungul rosturilor de dilatare.

• ELASTICITATE RIDICATA
•IMPERMEABILA
•SE APLICA PERFECT CU ADEZIVI ECO-COMPATIBILI DIN LINIA H40 ECO

Plasă specială de armătură din fibră de sticlă alcalin-rezistentă specifică pentru întărirea membranei eco-
compatibile Nanoflex® Eco în sistemul AquaExpert 2. 

•PRINDERE SUPERIOARĂ NANOFLEX ECO
•REZISTENTA SUPERIOARA IN AMBIENT BAZIC
•REZISTENTA SUPERIOARA LA EFORTURILE DE TAIERE IN AMBELE DIRECTII

DE CE FOLOSIM SISTEMUL AQUAEXPERT 2

TABELUL NE PERMITE SA CALCULAM IN SIGURANTA INTERVALELE MAXIME DE REALIZARE A 
ROSTURILOR DE FRACTIONARE ALE SUPRAFATEI, INAINTE DE IMPERMEABILIZARE CU SISTEMUL 
AQUAEXPERT 2Sistem de 

impermeabilizare eco-
compatibil, specific 
pentru balcoane, 
terase si suprafete
orizontale si verticale, 
externe, de orice
dimensiune, care 
prevad rosturi de 
dilatare si fractionare. In cazul sapelor traditionale, realizate cu ciment Portland 32,5 ( 200-250 kg ciment /mc, si nisip 0-4 mm, 

reduceti dimensiunile maxime admisibile cu 40-50%)

DIMENSIONAREA UNEI SAPE CU KERACEM PRONTO

ADERENTE FLOTANTE

GROSIME

(CM)

CU PUNTE DE 

ADERENTA

PE MEMBRANA 

BITUMINOASA

PE MEMBRANA 

MECANICA

PE FOLIE DE 

POLIETILENA 

SAU PVC

>2 3.5 m - - -

4-6 - 4m 6m 6m



TEHNOLOGIE AMBIENTALA

GreenBuilding Rating 

KERAKOLL WATERSTOP SYSTEM AQUAEXPERT 2

Nanoflex Eco contine 60% minerale naturale, care garanteaza rezistente superioare si
stabilitate la imbatranire. Aceste minerale naturale nu contribuie la poluarea ambientului si
nu dauneaza sanatatii omului.

CONTINUT RIDICAT DE MINERALE NATURALE

EMISII SCAZUTE DE CO2

Pentru fiecare sac de Nanoflex Eco utilizat, versus impermeabilizanti bicomponenti cu
componenta lichida in bidonul de plastic, se evita emisia in atmosfera de circa 1,5 kg de
CO2. Tehnologia nanotech, printre altele, reduce cantitatea de ciment necesara pentru ca
produsul sa ajunga la performante optime, astfel se reduc emisiile altor circa 3,2 kg de CO2

la fiecare sac. nanoflex eco e un material cu emisii scazute de CO2 cu doar 21 g/kg.

Nanoflex Eco e prima membrana impermeabilizanta certificata (EC2 GEV-EMICODE), cu
emisii scazute de substante organice volatile.

EMISII SCAZUTE DE SUBSTANTE ORGANICE VOLATILE 

Este prima eco-membrana de technologie Nanotech, care combina o retea de polimeri
Nanotech din noua generatie a matricei de ciment, dezvoltand o nanostructura ce
genereaza un amestec cu prestatii de idrofobicitate, elasticitate si rezistenta chimica in
ambient bazic, avansate, neatinse de vechile mortare de impermeabilizare bicomponente.

RECICLABIL CA MATERIAL INERT

TEHNOLOGIE INNOVATIVA

Nanoflex Eco, odata intarit, se poate recicla, deoarece nu mai sufera nici o modificare la
nivel chimic, fizic sau biologic.

CE ESTE NANOFLEX ECO ?

TEHNOLOGIE SANTIERULUI

Daca este cald, vant, daca avem un strat suport foarte absorbant, nu mai avem probleme.
Acolo unde sistemele bicomponente nu sunt utilizabile, Nanoflex Eco se aplica in siguranta
pentru ca iti permite reglarea fluiditatii amestecului.

AMESTEC CU REOLOGIE VARIABILA

TIMP DE LUCRU PRELUNGIT

Nanoflex Eco dubleaza timpi de utilizare al amestecului fata de sistemele bicomponente,
garantand o lucreare mai buna si mai rapida.

Mai mult cu 30 % semnifica ca cu 1 sac de 20 de kg de Nanoflex Eco se impermeabilizeaza
circa acelas numar de metri patrati ca si cu un amestec de 32 de kg de impermeabilizanti
bicomponenti.

CONSUM SUPERIOR

Caracteristicile finale de flexibilitate, rezistenta chimica si de textura a suprafetei a
impermeabilizantului Nanoflex Eco permite dublarea valorii de aderenta a acestuia fata de
sistemele bicomponente.

ADERENTA RIDICATA



AquaExpert 2
Simplitate si siguranta chiar
si pe suprafete mari

Ghid de executie
AquaExpert 2

PASI FUNDAMENTALI PARTICULARITATI CONSTRUCTIVE

PREGATIREA STRATULUI SUPORT

IMPERMEABILIZAREA  ROSTULUI PARDOSEA-

PERETE

IMPERMEABILIZAREA ROSTULUI DE FRACTIONARE 

SAU DE DILATARE

IMPERMEABILIZAREA STRATULUI SUPORT

POZAREA, CHITUIREA SI SIGILAREA FINISAJULUI

IMPERMEABILIZAREA UNCHIULUI INTERN

IMPERMEABILIZAREA UNGHIULUI EXTERN

IMPERMEABILIZAREA IMBINARII SUB GLAFUL DE USA.

IMPERMEABILISAREA  COLTULUI PARDOSEA-PERETE IN 

PREZENTA HIDROIZOLATIEI BITUMINOASE

Sistemul AquaExpert 2 prevede impermeabilizarea 

elementelor constructive impreuna cu impermeabilizarea totala 

a balconului sau a terasei cu linia de accesorii Aquaform, linie 

de produse studiata si conceputa pentru a garanta maxima 

siguranta si durabilitate al intregului sistem.



PREGATIREA STRATULUI SUPORT IMPERMEABILIZAREA  ROSTULUI 
PARDOSEA-PERETE

IMPERMEABILIZAREA ROSTULUI DE 
FRACTIONARE SAU DE DILATARE

Curătati de praf, ulei, unsoare, particule
libere sau slab ancorate, reziduuri de
ciment, var, ipsos sau vopsea.

Verificati planeitatea substratului şi
prezenţa pantelor corespunzătoare
pentru eliminarea apei meteorice.

Verificati rezistenta sapei, care trebuie
sa indeplineasca rezistentele necesare
comform destinatiei suprafetei.

Verificati consistenta superficiala a
sapei, pentru a ne asigura de aderenta
maxima intre aceasta si ecomembrana
de hidroizolatie, Nanoflex.

Verificati umiditatea reziduala a sapei,
care nu trebuie sa fie mai mare de 4%.
Sapa reaalizata cu Keracem este ideala
pentru impermeabilizare dupa 24 de
ore, in conditii standart.

In cazul in care suprafata este fisurata
este de recomandat ca aceste fisuri sa
se inchida cu rasina epoxidica
bicomponenta Kerabuild Epoprimer si
Kerarep, pentru a avea continuitatea
stratului suport

In cazul straturilor vechi placate cu

ceramica este necesar sa se verifice ca

aceasta sa fie bine ancorata.

Deasemenea se recomanda spalarea

stratului de ceramica pentru a garanta

aderenta materialului de hidroizolatie

Nanoflex.

Se amestaca adezivul H40 Eco cu apa
curata si se amesteca cu telul elicoidal
la turatii mici pentru a obtine o pasta
adeziva omogena.

Se aplica adezivul H40 Eco pe zona
coltului de pardosea si perete in o
latime de circa 10 cm.

Se aplica banda Aquastop 100 in zona
coltului, pe patul proaspat de adeziv.

Se apasa banda in patul de adeziv,
aplicand o presiune constanta si evitand
aparitia cutelor.

Se aplica adeziv H40 Eco pe marginea
rostului, fara al umple.

Se aplica banda pe adezivul proaspat prin
presarea uniforma, a acesteia, evitand
formarea cutelor.

In zona de imbinare in T a rosturilor se
poate proceda la supraaplicarea benzii,
prin lipirea acesteia cu adeziv.

In zona de imbinare a rosturilor, in cruce,
se poate deasemenea proceda la
supraaplicarea benzii, prin lipirea acesteia
cu adeziv.



IMPERMEABILIZAREA 

STRATULUI SUPORT.

Cu ajutorul gletierei se inglobeaza plasa

de armare in masa hidroizolatiei.

Este necesar ca plasa de armare
Aquastop AR1 sa se suprapuna peste
banda de impermeabilizare de colt
Aquastop 100.Dupa ce primul strat de hidroizolatie s-a

uscat se indeparteaza eventualul

condens format la nivelul acesteia, se

aplica stratul final de Nanoflex, avand

grija se se acopere bine plasa de armare

montata anterior..Este necesar sa se aplice hidroizolatia,
uniform inclusiv pe perete, pe zona
unde este aplicata banda de colt
Aquastop 100.

MONTAREA, CHITUIREA SI 

SIGILAREA FINISAJULUI.

Se poate trece la aplicarea finisajului
după 24 de ore, în condiţii standard.
Utilizaţi doar adeziv din gama H40 Eco
care garanteaza aderenta si flexibilitate
maxima pe membrana de hidroizolatie
Nanoflex.

Placarea se va executa respectand un
rost de placare de minim 3-5 mm in
functie de marimea placilor.

Folosind adeziv H40 Flotex, din gama de
adeziv H40, ajuta la lipirea placilor fara
a mai se folosi metoda dublei aplicari.

Se recomanda ca in zona de colt sa se
lase un rost de lucru de 5 mm, pentru a
permite desolidarizarea placajului fata
de suprafetele verticale.

Se vor respecta rosturile de fractionare
sau de dilatare si in placaj, in
corespondenta cu sigilarea facuta cu
banda Aquastop 100. Se recomanda ca
zonele fractionate de acestea sa nu
depaseasca 15 mp.

Plinta se va aplica pe perete astfel incat

sa nu se sprijine pe placaj.

Chituirea se va face Fugabella Eco, fara
a umple rosturile de dilatare sau
rosturile lasate in zona de colt intre
placaj si plinta.

Sigilarea rosturilor elastice
(fractionare/dilatare se va face cu
sigilant din gama Sigibuild.

Se umezeste stratul suport, actiune care

ajuta la pastrarea lucrabilitatii

materialelor, mai ales in conditii de

temperatura ridicata.

Nanoflex® se amestecă numai cu apă

curata folosind un mixer la viteză mică

pentru a obţine un amestec fluid,

omogen si fără cocoloaşe.

Se aplica Nanoflex ® cu spatula dreapta

in grosimi de 1-2 mm, apasand pentru

aderenţă maximă la substrat. Grosimea

stratului de Nanoflex este influentat de

calitatea stratului suport.

In timp ce se intinde prima mana de
Nanoflex, se acopera si banda de
hidroizolatie Aquastop 100.

Se aplica in stratul proaspat de

hidroizolatie plasa Aquastop AR1.

IMPERMEABILIZAREA 

UNCHIULUI INTERN

Se taie o bucata de 40 de cm, de banda
Aquastop 100, si se efec tueaza o taiere
transversala din centru pe jumatatea
latimii.

Se imbina banda la mijloc astfel incat sa
se suprapuna zona taiata.

Se intinde in zona coltului adeziv din
gama H 40 Eco, pe o latime de 10 cm pe
pardosea si perete.

Se fixeaza piesa special creeata pe zona
coltului.

Se preseaza banda pe colt cu ajutorul
fierului de glet.

Se aplica banda in continuarea coltului,
prin suprapunerea (10 cm) acesteia peste
elementul de colt creat anterior



Se taie o bucata de banda astfel incat sa
se acopera bucata lipsa din banda
Aquastop 100 lipita anterior.

Piesa astfel creeata se suprapune peste
piesa de colt anterior montata, cu
adeziv din gama H 40 Eco.

Se preseaza uniform cu fierul de glet,
avand grija se se evite formarea cutelor.

Se aplica banda Aquastop 100 in
continuarea coltului, prin suprapunerea
(10 cm) acesteia peste elementul de
colt creat anterior.

Se taie o bucata de 40 de cm, de banda
Aquastop 100, si se efec tueaza o taiere
transversala din centru pe jumatatea
latimii.

Se imbina banda la mijloc astfel incat sa
se suprapuna zona taiata.

Se intinde in zona coltului adeziv din
gama H 40 Eco, pe o latime de 10 cm pe
pardosea si perete. Se fixeaza piesa
special creeata pe zona coltului. Se
preseaza banda pe colt cu ajutorul
fierului de glet.

IMPERMEABILIZAREA UNCHIULUI 
EXTERN

IMPERMEABILIZAREA IMBINARII SUB
GLAFUL DE USA

Se taie o bucata de banda Aquastop
100, astfel incat sa fie cu 20 de cm mai
lunga decat glaful.

Se intinde pe pardosea adeziv din gama
H 40 Eco pentru lipirea benzii Aquastop
100.
Se intinde perete adeziv din gama H 40
Eco pentru lipirea benzii Aquastop 100.

Se fixeaza Aquastop100 pe adeziv din
linia H40 Eco, in zona rostului pardosea-
perete.

Apasati uniform pe banda, cu fierul de
gle, astfel incat sa se evite formarea
cutelor.

Se aplica banda Aquastop 100 in
continuarea coltului, prin suprapunerea
(10 cm) acesteia pestebanda lipita
anterior.

Cand se va aplica impermeabilizantul
Nanoflex Eco se va acoperii complet si
banda Aquastop 100.

Indepartati folia protectoare din partea
inferioara a benzii speciale Aquastop BT,
si lipiti banda pe pardosea.

Indepartati folia protectoare din partea
superioara a benzii speciale Aquastop BT,
si lipiti banda pe perete, pe hidroizoaltia
bituminoasa.

Presati prin lovire Aquastop BT pentru aderenta 

maxima pe suport.

Folosind presiune constanta apasati pe 
Aquastop BT, evitand formarea cutelor.

Cand se va aplica impermeabilizantul 
Nanoflex Eco se va acoperii complet si 
banda Aquastop BT, fixata anterior.

IMPERMEABILIZAREA IMBINARII
PARDOSEA-PERETE IN PREZENTA
MEMBRANEI BITUMINOASE



Grosime minimă totală..........................................................≥ 2 mm................................................ ….
Grosime max. realizabilă pe strat .........................................≤ 1,5 mm.................................................
Timp aşteptare între mână I şi II............................................≤ 24 h......................................................
Timp aşteptare pt. pozarea placării.......................................≥ 24 h......................................................
Punere în uz ...........................................................................≈ 7 zile / ≈ 14 zile (apă permanentă)......
Temperatura de exercitiu.......................................................de la-30 C pana la 90 C ..........................
Aderenta initiala.....................................................................≥ 2 N/mm2...........EN ANSI 14891-A62...
Aderenta initiala dupa contant cu apa...................................≥ 0.8 N/mm2….....EN ANSI 14891-A63...
Aderenta initiala dupa actiunea caldurii................................≥ 2 N/mm2...........EN ANSI 14891-A65...
Aderenta initiala cicluri de inghet-dezghet.............................≥ 1 N/mm2..........EN ANSI 14891-A66...
Aderenta initiala dupa contact cu apa calcaroasa.................≥ 1 N/mm2...........EN ANSI 14891-A69....
Penetrarea apei.......................................................................0mm....................EN ANSI 14891-A7......
Rezistenta la fisurare in conditii standard...............................≥ 0.9 mm2...........EN ANSI 14891-A82....

*Consum ≈ 1.15kg/mm2 pemm grosime

Performanţă High-Tech

Performanţă High-Tech

Latimea rolei/lungimea rolei....................................... ≈140 mm/ ≈ 30 m............................................
Grosime totala.............................................................. ≈ 0.4 mm.........................................................
Greutate ……………………………………….............................. ≈ 31g/m h.......................................................

Performanţă High-Tech

AquaExpert 2 este sistemul de impermeabilizare specific pentru balcoane, terase si
suprafete orizontale si verticale de orice dimensiune in care sunt prevazute rosturi
de fractionare sau dilatare a sapei.

Indicatiile si datele tehnice ale sistemului AquaExpert 2 sunt redate in baza celor mai bune cunostinte tehnice pe care le avem. Deoarece nu putem intervenii direct asupra conditiilor de santier
si de executie, informatiile prezentate sunt cu caracter general. Va sfatuim sa verificati bine conditiile de aplicare inaintea montarii sistemului.

Latimea rolei/lungimea rolei....................................... ≈1m/50m......................................................
Grosime totala.............................................................. ≈ 10x10 mm..................................................
Greutate ……………………………………….............................. ≈ 110g/mp ...........................ISO 3374..........


