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1. INTRODUCERE
Structurile din beton armat sunt utilizate uzual în construcția piscinelor. 

Deoarece acestea sunt în contact permanent cu apa din interiorul lor, 

precum și cu apa din sol, structurile trebuie să fie hidroizolate și protejate 

împotriva agenților agresivi care le-ar putea compromite rezistența de-a 

lungul anilor.  

Instrucţiunile propuse în acest manual prezintă măsurile care trebuie luate 

în faza de proiectare a structurilor de acest gen și metodele care trebuie 

adoptate pentru hidroizolarea piscinelor noi, precum și a structurilor 

existente care necesită reparații.  

Scopul acestui document este să reducă problemele cauzate de 

specificațiile tehnice incorecte sau incomplete din faza de proiectare sau 

de greşelile de execuţie din timpul lucrărilor de construcţie sau instalare.

2.  ISTORICUL BĂILOR SPA ȘI AL PISCINELOR
Încă din vremuri străvechi, zonele închise cu apă au fost utilizate pentru 

diverse scopuri (piscine, rezervoare pentru păstrarea sau înmulțirea 

peștilor, bazine de stocare a apei, piscine cu scopuri medicale etc.). Este 

de retinut că, din vremuri preistorice, oamenii utilizau băi cu apă caldă 

pentru a se bucura de beneficiile proprietăților lor curative și vindecătoare.  

Practica îmbăierii în apă caldă și construirea de centre speciale cu băi a 

fost adoptată prima dată în Grecia Antică grație adepților lui Asclepios, zeul 

medicinii și vindecării, care au teoretizat beneficiile apei pentru sănătate. 

Prima baie cunoscută, ale cărei rămășițe pot fi vizitate astăzi, este  Marea 

Baie construită în Mileniul III, î.Hr., în Mohenjo-daro, în regiunea  cunoscută 

astăzi ca Pakistan.

Pe de altă parte, stau mărturie și ruinele Băilor Siloam și Bethesda 

descoperite în apropierea Ierusalimului, care au fost menționate în 

Evanghelia după Ioan  datează din Secolul VII, respectiv Secolul III î.Hr. 

Aceste băi erau situate în apropierea Templului, iar istoricii cred că au fost 
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folosite de adepți pentru a se spăla înainte de a intra în Templu, așa cum 

impunea legea religioasă din acele vremuri.  

Totuși, romanii au venit cu ideea băilor „termale” (de la cuvântul grecesc 

„termos”, care înseamnă fierbinte, care fierbe) ca locuri cu spații de 

îmbăiere, unde oamenii se puteau bucura de beneficiile terapeutice și de 

igiena ale apei.   

Băile termale sau *spa-uri (Sanitas Per Aquam – Sanatate Prin Apa) erau 

locuri unde oamenii se întâlneau și socializau. In afară de băi, vestiare 

și săli de gimnastică, cele mai frumoase spa-uri aveau adesea locuri de 

negoţ, teatre și biblioteci. Casele mai elegante includeau, de asemenea, 

spa-uri mai mici.  

Printre cele mai cunoscute structuri de spa care încă sunt vizibile astăzi  

sunt cele din timpul lui Caracalla (212-217 d.Hr.) și al lui Diocleţian (298-

306 d.Hr.).

Căderea Imperului Roman și răspândirea creștinismului au condus la un 

declin al utilizării spa-urilor și abia în Evul Mediu băile spa au devenit din 

nou populare, deși numai în scopuri terapeutice și de igienizare. 

Începând din anii 1800 și până azi, lângă centrele spa au fost construite 

și piscine pentru înot. Aceste structuri pot fi găsite acum în complexe 

sportive sau chiar ca o funcționalitate a caselor private. 

3.  PROIECTAREA ȘI HIDROIZOLAREA 
STRUCTURILOR HIDRAULICE NOI

La construirea piscinelor, estetica (adică elemente precum forma, 

mărimea, materialul utilizat pentru a o placa) reprezintă un aspect 

important. Când se decide construirea unei structuri hidraulice, totuși, cel 

mai important și delicat aspect de luat în considerare este proiectarea 

structurii în sine. Din nefericire, erorile și omisiunile din faza de proiectare 

duc adesea la consecințe neplăcute în ceea ce privește impermeabilitatea 

și rezistența structurii de-a lungul anilor. Dacă ar fi să prezentăm pe scurt 
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cele mai importante aspecte de luat în considerare la proiectarea unei 

structuri hidraulice, acestea ar fi:

• alegerea corectă a reţetei de beton;

• protecția și hidroizolarea părților externe ale structurii;

• etanșarea rosturilor de turnare a betonului și a străpungerilor/ 
fixarea componentelor de circulație și filtrare a apei și a corpurilor 
de iluminat;

• pregătirea și hidroizolarea suprafețelor interne ale piscinei;

• alegerea materialelor potrivite pentru finisarea suprafețelor.

3.1  PISCINE DIN BETON ARMAT: 
SPECIFICAȚII PENTRU BETON

Așa cum am menționat anterior, unul din aspectele care trebuie luate în 

considerare la proiectarea de structuri pentru piscine este stabilirea corectă 

a reţetei de beton ce se va utiliza. De fapt, în ceea ce privește durabilitatea, 

betonul trebuie să fie proiectat în conformitate cu standardele EN 206-

1:2006, care iau în considerare clasa de expunere a mediului în care se 

află structura (Tabelul 1). Apoi, în funcție de clasa de expunere, valorile 

limită pentru compoziția și proprietățile betonului sunt specificate (raportul 

Clase de expunere

DENUMIREA 
CLASEI CONDIȚIIlE DE MEDIU ÎNCONJURĂTOR EXEMPLE DE CONDIȚII DE MEDIU ÎNCONJURĂTOR LA CARE POT FI 

APLICATE CLASELE DE EXPUNERE

1 Niciun risc de coroziune sau atac 

X0 Beton fără armătură metalică: cu expunere la toate tipurile de condiții, cu excepţia 
ciclurilor de îngheț/dezgheț, abraziune sau atac chimic. Betonul cu armătură 
metalică sau inserții: mediu de expunere trebuie sa fie foarte uscat. 

Betonul în clădiri cu umiditate foarte scăzută în aerul înconjurător 

2 Coroziunea indusă de carbonatare

Pentru betonul care conține armătură metalică sau inserții expuse la aer și umiditate, expunerea este clasificată după cum urmează:
Notă: nivelurile de umiditate se referă la cele prezente în beton sau materialul utilizat pentru a acoperi armătura din oțel sau inserțiile din metal, deși în majoritatea cazurilor aceste 
condiții pot fi considerate aceleași ca mediul înconjurător. În aceste cazuri, clasificarea împrejurimilor poate fi considerată suficientă. Aceasta poate să nu se aplice dacă există o 
barieră între beton și împrejurimi.  

XC1 Uscat sau permanent umed Betonul în clădiri cu umiditate relativă scăzută, 
Betonul in imersie permanenta în apă

XC2 Umed, rareori uscat  Suprafețe din beton în contact cu apa pentru perioade mai lungi de timp 
Majoritatea fundațiilor

XC3 Umiditate moderată Betonul în clădiri cu un nivel moderat sau ridicat de umiditate relativă în 
aerul înconjurător 
Betonul expus în aer liber dar protejat de ploaie

XC4 Umed și uscat ciclic Suprafețe din beton supuse contactului cu apa care nu sunt în clasa de 
expunere XC2
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3 Coroziune datorată clorurilor, cu excepția clorului din apa de mare

Dacă betonul cu armătură metalică sau inserții metalice este în contact cu apa care conține clor, dar nu clor din apa de mare, inclusiv agenți anti-îngheț, expunerea este clasificată astfel:
Notă: vezi secțiunea 2 din acest tabel pentru condiții de umiditate.

XD1 Moderat umed  Suprafețe din beton expuse la ceața salină

XD2 Ud, rareori uscat Piscine 
Betonul expus la apa industrială care conține clor

XD3 Umed și uscat ciclic Părți din poduri expuse la spray care conține clor. 
Pardoseli
Suprafețe de drum/platforme în parcări

4 Coroziunea indusă de clorul prezent în apa de mare

Dacă betonul care conține armătură metalică sau inserții metalice vine în contact cu clorul prezent în apa de mare sau cu aer care poartă săruri din apa de mare, expunerea este 
clasificată astfel: 

XS1 Expus la ceața salină, dar nu în contact direct cu apa de mare Structuri pe coastă sau aproape de coastă

XS2 Permanent scufundate Părți ale structurilor marine

XS3 Zone expuse la valuri sau reflux Părți ale structurilor marine  

5 Atacul din ciclurile îngheț/dezgheț cu sau fără săruri pentru deszăpezire 

Dacă betonul umed este expus la atac semnificativ din cauza ciclurilor îngheț/dezgheț, expunerea este clasificată astfel: 

XF1 Saturație moderată de apă fără agenți anti-îngheț Suprafețe de beton verticale expuse la ploaie și îngheț

XF2 Saturație moderată de apă cu agenți anti-îngheț Suprafețe din beton verticale ale structurilor rutiere expuse la îngheț și 
ceață cu agenți anti-îngheț  

XF3 Saturație mare de apă fără agenți anti-îngheț Suprafețe de beton orizontale expuse la ploaie și îngheț 

XF4 Saturație mare de apă cu agenți anti-îngheț sau cu apă de mare Grinzi de pod și suprafețe de drumuri expuse la agenți anti-îngheț
Suprafețe betonate expuse direct la ceața care conține agenți anti-îngheț și 
expuse la  îngheț

6 Atacul chimic

Dacă betonul este expus la atacul substanțelor chimice conținute natural în pământ sau în apa din pământ cu caracteristicile definite în tabelul 2, expunerea este clasificată după cum 
urmează. Clasificarea apei de mare depinde de localizarea sa geografică. Aplicați clasificarea valabilă pentru zona în care betonul este utilizat. 
Notă: un studiu special al zonei poate fi necesar în următoarele cazuri pentru a stabili condițiile de expunere aplicabile:
– dacă limitele nu se încadrează în cele definite în tabelul 2;
– dacă există alte substanțe chimice agresive în locația respectivă;
– dacă solul sau apa sunt poluate de substanțe chimice;
– dacă există o combinație de apă curgătoare și substanțele chimice conținute în Tabelul 2.

XA1 Mediu cu agresivitate chimică redusă conform tabelului 2

XA2 Mediu cu agresivitate chimică redusă conform tabelului 2

XA3 Mediu cu agresivitate chimică redusă conform tabelului 2

Tabel 1 – Preluat din UNI EN 206-1:2006 cu indicații legate de clasele de expunere la mediul înconjurător
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maxim apă/ciment, clasa minimă de rezistență și conținutul minim de 

ciment) (Tabelul 2).

De asemenea, un amestec bun de beton cu un coeficient de permeabilitate 

(k) mai mic sau egal cu 1x10-11 m/s și rezistența la pătrunderea apei până 

la 50 mm și o medie de până la 20 mm (în conformitate cu standardele 

UNI EN 12390-8), poate fi considerat teoretic impermeabil. Totuși, în 

condiții reale, este foarte dificilă realizarea unui beton cu o structură 

perfectă în întreaga sa masă, deoarece contracția din faza de întărire a 

betonului, tasarea fundațiilor și micile neregularități generează fisuri prin 

care se produc infiltrații de apă.   

Pentru a depăși o parte a acestei problematici, MAPEI recomandă utilizarea 

unui aditiv super-plastifiant din gama DYNAMON. Sistemul DYNAMON 

Valorile limită recomandate pentru compoziția și proprietățile betonului 

CLASE DE EXPUNERE

Niciun 
risc de 
coroziune 
și/sau 
atac

Coroziune datorită carbonatării  Coroziune datorită clorului  Atacul prin ciclurile îngheț/dezgheț Medii chimice agresive  

Apa de mare Alte cloruri 
(nu din apa de mare)

X0 XC1 XC2 XC3 XC4 XS1 XS2 XS3 XD1 XD2 XD3 XF1 XF2 XF3 XF4 XA1 XA2 XA3

RAPORTUL MAXIM 
APĂ/CIMENT

- 0.65 0.60 0.55 0.50 0.50 0.45 0.45 0.55 0.55 0.45 0.55 0.55 0.50 0.45 0.55 0.50 0.45

CLASA DE 
REZISTENȚĂ 
MINIMA

C12/15 C20/25 C25/30 C30/37 C30/37 C30/37 C35/45 C35/45 C30/37 C30/37 C35/45 C30/37 C25/30 C30/37 C30/37 C30/37 C30/37 C35/45

DOZAJUL MINIM 
DE CIMENT (KG/M3)

- 260 280 280 300 300 320 340 300 300 320 300 300 320 340 300 320 360

CONȚINUTUL 
MINIM DE AER 
ANTRENAT (%)

- - - - - - - - - - - - 4.0a) 4.0a) 4.0a) - - -

ALTE CERINȚE Agregate în conformitate cu 
EN 12620 cu rezistență suficientă 
la ciclurile îngheț/dezgheț 

Ciment rezistent la 
sulfați b)

a)  Când betonul nu conține aer antrenat, performanța sa trebuie să fie verificată cu ajutorul unui test standard în comparație cu un tip de beton cu rezistență dovedită la ciclurile îngheț/dezgheț pentru 
clasa de expunere relativă.

b)  Dacă prezența SO2 îl încadrează în clasele de expunere XA2 și XA3, este esențial să utilizați un tip de ciment rezistent la sulfați. Dacă cimentul este clasificat ca având rezistență moderată sau 
mare la sulfați, el trebuie utilizat în clasa de expunere XA2 (și în clasa de expunere XA1 dacă este cazul) și cimentul cu înaltă rezistență la sulfați  trebuie să fie utilizat în clasa de expunere XA3.

Tabelul 2 - UNI EN 206-1: 2006 cu indicații ale valorilor limită pentru compoziția și proprietățile betonului
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Valorile limită recomandate pentru compoziția și proprietățile betonului 

CLASE DE EXPUNERE

Niciun 
risc de 
coroziune 
și/sau 
atac

Coroziune datorită carbonatării  Coroziune datorită clorului  Atacul prin ciclurile îngheț/dezgheț Medii chimice agresive  

Apa de mare Alte cloruri 
(nu din apa de mare)

X0 XC1 XC2 XC3 XC4 XS1 XS2 XS3 XD1 XD2 XD3 XF1 XF2 XF3 XF4 XA1 XA2 XA3

RAPORTUL MAXIM 
APĂ/CIMENT

- 0.65 0.60 0.55 0.50 0.50 0.45 0.45 0.55 0.55 0.45 0.55 0.55 0.50 0.45 0.55 0.50 0.45

CLASA DE 
REZISTENȚĂ 
MINIMA

C12/15 C20/25 C25/30 C30/37 C30/37 C30/37 C35/45 C35/45 C30/37 C30/37 C35/45 C30/37 C25/30 C30/37 C30/37 C30/37 C30/37 C35/45

DOZAJUL MINIM 
DE CIMENT (KG/M3)

- 260 280 280 300 300 320 340 300 300 320 300 300 320 340 300 320 360

CONȚINUTUL 
MINIM DE AER 
ANTRENAT (%)

- - - - - - - - - - - - 4.0a) 4.0a) 4.0a) - - -

ALTE CERINȚE Agregate în conformitate cu 
EN 12620 cu rezistență suficientă 
la ciclurile îngheț/dezgheț 

Ciment rezistent la 
sulfați b)

a)  Când betonul nu conține aer antrenat, performanța sa trebuie să fie verificată cu ajutorul unui test standard în comparație cu un tip de beton cu rezistență dovedită la ciclurile îngheț/dezgheț pentru 
clasa de expunere relativă.

b)  Dacă prezența SO2 îl încadrează în clasele de expunere XA2 și XA3, este esențial să utilizați un tip de ciment rezistent la sulfați. Dacă cimentul este clasificat ca având rezistență moderată sau 
mare la sulfați, el trebuie utilizat în clasa de expunere XA2 (și în clasa de expunere XA1 dacă este cazul) și cimentul cu înaltă rezistență la sulfați  trebuie să fie utilizat în clasa de expunere XA3.

Tabelul 2 - UNI EN 206-1: 2006 cu indicații ale valorilor limită pentru compoziția și proprietățile betonului

este bazat pe tehnologia DPP (Designed Performance Polymer), un nou 

proces chimic care, prin conceptul monomer total (formulă exclusivă a 

MAPEI) permite modularea caracteristicilor aditivului în funcție de cerințele 

de performanță specifice ale betonului ce va fi utilizat. Betonul realizat cu 

aditivii din gama DYNAMON este ușor de aplicat  în stare proaspăta și are 

o rezistență mecanică mare după întărire. 

3.2 PROTEJAREA ȘI HIDROIZOLAREA STRUCTURILOR
Chiar dacă betonul este bine realizat, el trebuie să fie protejat împotriva 

„agenților agresivi” care altfel ar accelera deteriorarea elementului sau a 

structurii și astfel ar reduce rezistența sa de-a lungul anilor. Apa din sol, la 

fel ca apa dintr-o baie sau piscină, este agresivă natural și, dacă pătrunde 

în beton, va slăbi structura. Prin urmare, în faza de proiectare, un alt aspect 

foarte important de luat în considerare este nivelul apei subterane sau a 

pânzei freatice (constantă sau temporară) în zona în care va fi construită 

structura. După efectuarea acestei evaluări, va fi posibilă definirea celui 

mai potrivit tip de fundație, și a celui mai adecvat sistem de hidroizolație.  

MAPEI are o gamă variată de produse de hidroizolație pentru a garanta 

protecția structurii, precum și impermeabilitatea acesteia.

În cazul construirii de structuri hidraulice sub nivelul solului, unde există apă 

subterană, recomandăm hidroizolarea structurii cu ajutorul membranelor 

bentonitice de tip MAPEPROOF sau MAPEPROOF LW. Aceste membrane 

sunt compuse din două straturi de material geo-textil din polipropilenă, 

cusute împreună și având între ele un strat uniform de bentonită de 

sodiu naturală. Una dintre proprietățile bentonitei este că expandează 

la contactul cu umezeala pentru a forma un strat protector continuu, 

impermeabil, care aderă complet la structură. Membranele bentonitice 

MAPEPROOF pot fi utilizate pentru hidroizolarea suprafețelor orizontale 

și verticale înainte de turnarea betonului cu condiția ca membrana să fie 

confinata între structura de beton și un suport rigid (perete mulat, sprijinire 

berlineză, etc). În continuare vă prezentăm o scurtă descriere a modului în 

care puteți aplica aceste produse.
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• Hidroizolarea sub fundații înainte de a turna betonul 

După fixarea cofrajelor în jurul perimetrului, întindeți rolele de 

membrană MAPEPROOF cu faţa de geotextil închisă la culoare spre 

betonul de egalizare turnat pentru nivelarea terenului. Când întindeți 

rolele, suprapuneți marginile fiecărei membrane pe o porțiune de 10 

cm și fixați-le cu ajutorul unor cuie şi a unor şaibe din polietilenă CD 

MAPEPROOF aproximativ din 30 în 30 cm (Fig. 3.1).

În faza următoare, pozitionaţi armătura pentru beton și turnați placa 

de fundație (radierul). De îndată ce placa fundației (radierul) s-a întărit 

complet, se va turna betonul pentru pereții laterali, asigurând însă 

etanșarea rostului de turnare cu un cordon hidro-expansiv adecvat, așa 

cum este indicat în următoarea secțiune.  

• Hidroizolarea pereților exteriori după turnarea betonului 

După turnarea și întărirea completă a betonului pentru pereții exteriori, 

nivelați zonele neuniforme sau neregulate cu produse din gama 

MAPEGROUT sau PLANITOP de la MAPEI.

Partea superioară a pereților trebuie să fie hidroizolată pe o fâşie lată de 

50 cm cu produsul  MAPELASTIC FOUNDATION.

Apoi întindeți rolele de MAPEPROOF cu partea superioară a materialului 

geo-textil (partea nețesută albă) spre peretele din beton armat și fixați 

rolele de membrană utilizând cuie şi şaibe MAPEPROOF CD din 50 cm 

în 50 cm (Fig. 3.2).

Pentru a asigura un strat de hidroizolație continuu, perfect, rolele de 

membrană aplicate trebuie să se suprapună la baza structurii cu stratul 

de hidroizolație de sub placa de fundație (Fig. 3.3).

După ce pereții verticali au fost hidroizolați, aplicați un strat de material 

nețesut (geotextil) de 250 g/m2 pentru a proteja sistemul hidroizolator 

când acoperiți cu pământ săpătura fundaţiilor.

Fig. 3.1 - Sistem de hidroizolare sub o fundație înainte de 
a turna betonul
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Fig. 3.3 - Tratament de hidroizolare de-a lungul bazei 
structurii

Pereții pot fi hidroizolați și după turnarea betonului utilizand MAPELASTIC 

FOUNDATION, un mortar elastic bicomponent pe bază de ciment, 

specific pentru hidroizolarea betonului supus la presiunea hidraulică a 

apelor freatice cu valori negative sau pozitive (de până la 1,5 atm. sau 15 

metri coloană de apă). Înainte de a aplica MAPELASTIC FOUNDATION 

recomandăm curățarea în profunzime a suprafețelor, acordând atenție 

specială la îndepărtarea tuturor urmelor de uleiuri, murdărie și orice 

substanțe care ar putea afecta aderenţa produsului hidroizolator. Nervurile 

cofrajului se vor rupe și repara cu ADESILEX PG4, un adeziv epoxidic 

bicomponent tixotropic. Pe adezivul proaspăt aplicat, aruncați nisip de 

cuarț pentru a crea o suprafață suficient de rugoasă ce garantează o bună 

priză pentru aplicarea sistemului de hidroizolație. De asemenea, orice 

bavuri, denivelări sau cavități trebuie îndepărtate și netezite prin aplicarea 

unui produs din gama MAPEGROUT sau PLANITOP. După întărirea și 

uscarea completă a mortarelor utilizate la reparaţii, și înainte de a aplica 

MAPELASTIC FOUNDATION, grunduiți suprafața cu PRIMER 3296 un 

primer acrilic în dispersie apoasă, cu rol de consolidare şi tratament antipraf 

Fig. 3.2 - Detaliu de îmbinare între MAPELASTIC FOUNDATION și MAPEPROOF pentru a hidroizola un perete 
vertical după turnarea betonului 
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ce îmbunatățește aderența hidroizolației MAPELASTIC FOUNDATION la 

suport. Diluați grundul 1:1 cu apă și aplicați-l cu o bidinea sau un trafalet.

După ce ați pregătit suprafețele conform specificațiilor, aplicați un strat de 

MAPELASTIC FOUNDATION în grosime de minimum 2 mm cu o bidinea, 

un trafalet sau prin pulverizare. 

3.3  ETANȘAREA ROSTURILOR DE TURNARE, A ROSTURILOR 
STRUCTURALE, A ELEMENTELOR DE CIRCULARE ȘI 
FILTRARE A APEI ȘI A CORPURILOR DE ILUMINAT

Un alt aspect important de luat în considerare în faza de proiectare a unei 

piscine este modul de etanșare a discontinuităţilor dintre suprafețe, care 

tratate incorect ar putea determina apariţia unor zone ce permit infiltraţiile 

apei, precum:

• rosturi de turnare;

• rosturi structurale;

• conducte;

• accesorii pentru recircularea apei;

• corpuri de iluminat.

Pentru toate aceste tipuri de probleme MAPEI ofera o serie de produse 

speciale, precum cordoanele hidro-expansive semifabricate IDROSTOP, 

IDROSTOP B25 și IDROSTOP SOFT, utilizate pentru etanșarea rosturilor de 

turnare sau etanşarea elementelor care străpung (conducte) betonul cuvei.  

IDROSTOP este un produs hidro-expansiv pe bază de polimer acrilic, 

utilizat de preferință în mediile cu apă sărată. Pentru mediile cu apă dulce, 

este mai bine să utilizați IDROSTOP B25 sau IDROSTOP SOFT. Ambele 

sunt, de asemenea, produse hidro-expansive, primul este fabricat dintr-

un amestec de bentonită de sodiu naturală și polimeri, iar al doilea este 

fabricat dintr-un amestec de bentonită de sodiu naturală și cauciuc butilic.  

Când aceste cordoane vin în contact cu apa expandează și, datorită 

acestei caracteristici speciale, formează o garnitură etanșă sigilând perfect 

rosturile de turnare sau golurile formate între un element de penetrare 

directă (conducte) și betonul turnat. Mai jos sunt câteva exemple de 

aplicare pentru IDROSTOP SOFT și IDROSTOP B25.
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Fig. 3.4 - Etanșarea trecerii unei conducte prin beton cu un inel format din IDROSTOP SOFT fixat cu 
ULTRABOND MS RAPID și etanșarea în zona străpungerii hidroizolației de bentonită MAPEPROOF adaptată la 
forma conductei.

Fig. 3.5 - Etanșarea unui rost de turnare prin fixarea unui cordon de IDROSTOP B25 fixat cu cuie în zona de 
mijloc al elementului de beton turnat 
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Dacă îmbinările structurale trebuie incluse în faza de proiectare, acestea 

pot fi hidroizolate urmând procedura descrisă în caseta de mai jos.

ROSTURI STRUCTURALE:
Hidroizolați rostul cu banda MAPEBAND TPE (un acronim pentru 
Elastomer Termo-Plastic) lipită de-a lungul îmbinărilor. Banda are 1 mm 
grosime, iar marginile sunt ranforsate cu ţesut de poliester și trebuie 
montată astfel:

 - aplicați un strat uniform de ADESILEX PG4 pe marginile rostului;

 - aplicați MAPEBAND TPE prin presarea ușoară a marginilor în 
adeziv;

 - aplicați al doilea strat de ADESILEX PG4, umed pe umed, pentru a 
acoperi complet marginile benzii ranforsate cu poliester și presăraţi 
pe suprafața adezivului proaspat nisip de cuarț de 0,5 mm;

 - după ce ADESILEX PG4 s-a întărit complet, îndepărtați nisipul de 
cuarț în surplus și aplicați MAPELASTIC sau MAPELASTIC SMART.

 -

Fig. 3.6 - Un exemplu despre cum să etanșați un rost de turnare prin fixarea unui cordon de IDROSTOP B25 
fixat cu cuie la mijlocul plăcii de beton turnate
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O atenție specială trebuie acordată în faza de proiectare şi corpurilor de 

iluminat dar și componentelor utilizate pentru recircularea apei, precum 

skimmere-le.

Aceste componente trebuie fixate pe poziţie înainte de a turna betonul. 

Pentru a vă asigura că interfața dintre componentele de înglobat și betonul 

turnat, va fi complet etanșă, MAPEI recomandă să aplicați pe elemente 

EPORIP, un adeziv epoxidic bicomponent fără solvenți și imediat să le 

trataţi împrăştiind pe ele nisip de cuarț uscat pentru a vă asigura că se va 

obţine o suprafaţă rugoasă ce va asigura o priză bună între componentă 

și stratul de beton (Fig. 3.7).

3.4 PREGĂTIREA SUPRAFEȚELOR 
După finalizarea structurii piscinei și hidroizolarea suprafețelor exterioare, 

următoarea fază este să pregătiți și să nivelați suprafețele orizontale și 

verticale interne. Înainte de a efectua orice altă operație, primul lucru pe care 

trebuie să îl faceți este să curățați toate suprafețele cu o pompă cu jet de 

apă de mare presiune pentru a îndepărta de la suprafață laptele de ciment și 

urmele de decofrol. Este foarte important ca suprafețele să fie curate, să nu 

aibă părți care se desprind, urme de praf, reziduri de la operațiile anterioare 

sau alte produse care ar putea împiedica buna aderență a materialelor care 

urmează să fie aplicate. După ce suprafețele au fost pregătite, nivelați fundul 

piscinei prin realizarea unei șape în aderenţă la suport care garantează un 

suport rezistent şi compact ideal pentru aplicarea sistemului de hidroizolație 

și a materialului de placare pentru piscină.

La realizarea şapei, aplicaţi mai întâi o amorsă de aderenţă pe fundul bazinului 

preparată din PLANICRETE amestecat cu apă și același liant utilizat la șapă 

în următoarele proporții: PLANICRETE 250 g, apă 250 g și TOPCEM 3 kg. 

Utilizând tehnica ud pe ud, aplicați șapa realizată din TOPCEM, liant de 

ciment pentru șape pentru întărire normală, cu uscare rapidă, cu contracție 

controlată în amestec cu agregate sau TOPCEM PRONTO, mortar predozat 

pentru şapă cu întărire normală, uscare rapidă (4 zile), cu contracție 

controlată, clasa CT-C30-F6-A1FL, în conformitate cu EN 13813.

Fig. 3.7 - Aplicarea unui strat de EPORIP peste care se 
împrăștie nisip de cuarț uscat, pe suprafața corpurilor de 

recirculare a apei. Astfel betonul are aderență la aceste 
piese.
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Pentru a nivela suprafețele verticale, utilizați un mortar de nivelare, cum 

ar fi NIVOPLAN, aditivat cu PLANICRETE latex de cauciuc sintetic, sau în 

alternativă utilizaţi PLANITOP FAST 330, mortar pe bază de ciment, armat 

cu fibre, cu întărire rapidă, cu aplicare în grosime de la 3 la 30 mm pentru 

nivelarea suprafețelor denivelate sau neregulate.

3.5  HIDROIZOLAREA SUPRAFEȚEI INTERNE A 
PISCINELOR

După întărirea completă a șapei și a mortarelor de nivelare a suprafețelor 

verticale, pe suporturile curate și uscate, următorul pas este să aplicați 

hidroizolația începând cu schimbările de pante, racordurile dintre suprafețe 

și întreruperile de la nivelul suprafețelor, conform procedurii din caseta de 

mai jos.

PANTE, RACORDURI ȘI DENIVELARI ÎN SUPRAFAȚĂ:
În timpul fazei de construcție a structurii, punctele importante care trebuie nivelate 
și hidroizolate sunt diferenţele de nivel a suprafeței structurii cauzate de pante, 
scări de acces și îmbinările dintre suprafețele adiacente care se unesc în unghiuri 
ascuțite (suprafețe orizontale - șapa și verticale - pereţi și între pereții adiacenți).

Pentru aceste lucrări MAPEI recomandă utilizarea de MAPEBAND, o bandă 
cauciucată cu margini din țesătură poliesterică rezistentă la substanțe alcaline, 
care este aplicată utilizând MAPELASTIC sau MAPELASTIC SMART (depinde 
de produsul ales pentru hidroizolarea internă a piscinei). Montajul benzilor 
MAPEBAND se face astfel:

 - aplicați un strat uniform de MAPELASTIC sau MAPELASTIC SMART;

 - aplicați MAPEBAND apăsând ușor pe margininile benzii lipind-o în materialul 
proaspăt de hidroizolare;

 - aplicați un al doilea strat de produs de hidroizolare, ud pe ud, pentru a acoperi 
complet laturile benzii (figura 3.8).

Vă recomandăm să utilizați și piesele speciale de MAPEBAND pentru colțuri, 
margini și punctele de intersecţie: ANGLE 90° și ANGLE 270°, CROSS și "T".

Utilizați ADESILEX LP pentru lipirea îmbinărilor dintre benzi adiacente și dintre 
benzi și piesele speciale de MAPEBAND.

Dacă se ia decizia să utilizaţi mozaic ceramic sau vitroceramic pentru a placa piscina, 
pentru o instalare mai ușoară a mozaicului, înainte de aplicarea hidroizolaţiei, vă 
recomandăm să realizaţi scafe cu raza de 10 cm la îmbinarea pereților cu fundul de 
piscină şi a pereţilor adiacenţi, după cum urmează:

- aplicați EPORIP de-a lungul îmbinării pereţilor cu șapa și la îmbinările dintre pereţi;

- apoi aplicaţi, ud pe ud, mortar MAPEGROUT 430 sau un produs similar din gama 
MAPEGROUT și realizați scafa. 

Fig 3.8 - Sigilarea și hidroizolarea intersecției dintre o 
suprafață orizontală și verticală cu bandă MAPEBAND
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Produsul de hidroizolare trebuie aplicat numai după ce toate diferenţele de 

nivel ale suprafeței structurii cauzate de pante, scări de acces și îmbinările 

dintre suprafețele adiacente au fost tratate, sigilate şi impermeabilizate.

Pentru hidroizolarea structurilor hidraulice MAPEI recomandă utilizarea de 

mortar bicomponent pe bază de ciment, elastic, cum ar fi: MAPELASTIC 

sau MAPELASTIC SMART.

Principalele caracteristici ale acestor două produse sunt:

• aderență excelentă;

• elasticitate ridicată care se menține de-a lungul anilor;

• capacitate excelentă de acoperire a fisurilor;

• lucrabilitate foarte bună;

• ușor de aplicat.

Alegerea tipului de hidroizolaţie MAPELASTIC sau MAPELASTIC SMART 

depinde de tipul de construcţie a piscinei. Recomandăm utilizarea 

MAPELASTIC pentru hidroizolarea bazinelor cu structura sub nivelul 

solului. Dacă structura este construită deasupra solului (cum ar fi piscinele 

acoperite sau interioare), pentru a rezista oricăror mișcări la nivelul întregii 

structuri, recomandăm utilizarea MAPELASTIC SMART.

Înainte de a aplica MAPELASTIC suprafețele trebuie să fie curate și uscate. 

Aplicați două straturi de produs, cu un fier de glet sau sau cu o spatulă cu 

dinţi, pentru a realiza un strat de hidroizolaţie cu o grosime totală de cel 

puțin 2 mm, armat cu plasă din fibră de sticlă MAPENET 150 rezistentă la 

substanțe alcaline, încorporată între straturi pentru a-i crește flexibilitatea

și pentru a garanta capacitatea de acoperire a fisurilor de până la 1,5 mm 

lățime.

Dacă se preferă un produs mai fluid, care este mai ușor de aplicat cu un 

trafalet sau cu o bidinea, recomandăm utilizarea de MAPELASTIC SMART. 

Şi acesta trebuie aplicat într-un strat de cel puțin 2 mm grosime, însă, în 

acest caz, aplicaţi peste el MAPETEX SEL, armatură de ţesut nețesut perforat 

din polipropilenă și apăsați-l cu o spatulă lisă pentru a vă asigura că este 

complet înglobat în stratul hidroizolant. Când utilizați MAPELASTIC SMART 

Fig. 3.9 - Hidroizolarea suprafețelor cu MAPELASTIC 
SMART și MAPETEX SEL

Fig. 3.10 - Hidroizolarea suprafețelor cu MAPELASTIC 
SMART și MAPETEX SEL
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în combinație cu MAPETEX SEL, aceasta urmează mișcările structurilor și 

are o capacitate de acoperire a fisurilor mai mare de 3 mm.

Terminaţi operaţia de hidroizolare aplicând cel de-al doilea strat de 

MAPELASTIC sau MAPELASTIC SMART la aproximativ 6 ore după 

aplicarea primului strat și numai atunci când primul strat s-a întărit complet.

Dupa ce stratul de hidroizolare este complet uscat (4-5 zile), se poate trece 

la instalarea materialul de placare. În funcție de tipul de material utilizat 

la placare (ceramică, piatră naturală sau mozaic), MAPEI are un produs 

adecvat pentru lipirea și chituirea acestuia. Pentru a alege produsul cel mai 

potrivit, consultați secțiunile 5 și 6 ale acestui caiet tehnic.

4. HIDROIZOLAREA STRUCTURILOR EXISTENTE
Până în acest punct al manualului am luat în considerare doar modul 

de protejare și hidroizolare a structurilor noi. Frecvent însă se întâlnesc 

probleme la hidroizolarea structurilor existente la care, în timpul fazei de 

proiectare, nu a fost prevazut un sistem de hidroizolare. În alte cazuri, pe de 

altă parte, trebuie efectuate lucrări de reparații la un sistem de hidroizolare 

care a fost deja aplicat, dar care nu mai este etanș.

Pentru lucrările de reparații, ca și în cazul construcțiilor noi, există anumite 

puncte fundamentale care trebuie analizate, cum ar fi:

• o evaluare preliminară a substraturilor;

• pregătirea suprafețelor;

• etanșarea corpurilor de iluminat și a componentelor pentru 
circularea și filtrarea apei;

• nivelarea și hidroizolarea piscinelor;

• alegerea corectă a materialelor potrivite pentru finisarea suprafețelor.

4.1 EVALUARE PRELIMINARĂ
Înainte de a interveni asupra unor structuri existente, trebuie efectuată 

o evaluare preliminară detaliată pentru a identifica starea și rezistența 

mecanică a structurii precum și planeitatea substraturilor pe care urmează 
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să fie executate lucrările. Această operație este extrem de importantă prin 

faptul că permite persoanei care efectuează inspecția să stabilească cea 

mai potrivită metodă pentru a restabili rezistenţa mecanică a substraturilor 

și pentru a alege cele mai potrivite intervenţii și produse pentru a hidroizola 

structura.

4.2 PREGĂTIREA SUPORTULUI 
Ca și în cazul construcțiilor noi, prima operație este pregătirea corectă 

a suprafețelor. Înainte de a efectua această operație, materialul de 

finisare existent, fie că este ceramică, liner PVC sau alt tip de material, 

trebuie îndepărtat complet. După ce materialul de finisare a fost complet 

îndepărtat, va fi posibilă verificarea stării substraturilor și, ca rezultat, 

repararea acestora. De exemplu, dacă există fisuri în șapă, acestea 

trebuie sigilate. Deschideți fisurile (cu un polizor de mână, de exemplu) 

și, după îndepărtarea urmelor de praf, etanșați-le prin umplerea lor cu 

EPORIP şi imediat presăraţi nisip de cuarț uscat pentru a crea o suprafață 

ce va asigura o bună aderență straturilor ulterioare. 

Dacă suprafețele verticale din beton au armături expuse, recomandăm 

urmarea procedurii din caseta de mai jos.

ARMĂTURI EXPUSE:
După îndepărtarea materialului de finisare existent în interiorul bazinului 
și după hidrosablarea substraturilor, va fi probabil necesar să acoperiți 
armăturile expuse.

 - demolați stratul de beton deteriorat pentru a expune complet 
armăturile;

 - curățați rugina de pe armături;

 - aplicați un strat de MAPEFER 1K mortar pe bază de ciment, 
monocomponent, anticoroziv;

 - refaceți suprafeţele de beton îndepărtat cu MAPEGROUT 430, 
mortar pe bază de ciment cu granulație fină, ranforsat cu fibre, cu 
rezistență medie și contracții compensate, în amestec cu 0,25% 
MAPECURE SRA aditiv de maturare cu capacitatea de a reduce 
contracţia hidraulică și formarea de fisuri capilare.

Fig. 4.1 - Protecție anticorozivă a barelor de armătură cu 
MAPEFER 1K 
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O altă operație foarte importantă care trebuie efectuată înainte de a aplica

sistemul de hidroizolație este de etanșare a rosturilor de turnare și a 

îmbinărilor (scafelor) dintre suprafețele orizontale și verticale și între pereții 

adiacenți. Pentru a efectua această operație, urmați procedura descrisă la 

punctul 4.3 pentru etanșarea conductelor care strapung betonul. 

Toate suprafețele trebuie apoi curățate temeinic, așa cum este descris în 

secțiunea 3.4, pregătirea suprafețelor la construcțiile noi.

4.3  ETANȘAREA CORPURILOR DE ILUMINAT ȘI A 
COMPONENTELOR DE CIRCULARE ȘI 
FILTRARE A APEI

Un element sau o componentă care străbate structura din beton a unei 

piscine reprezintă un punct de risc pentru infiltrarea apei şi este la fel de 

mare la construcțiile noi cât și la bazinele aflate în reparații. De aceea, 

este foarte important să fie etanșate toate posibilele goluri dintre aceste 

elemente sau componente și structura din betonul armat.

Următoarele desene ilustrează modul de etanșare a componentelor de 

circulare și filtrare a apei și a corpurilor de iluminat.

• spargeţi betonul din jurul elementului care este încastrat în beton 
(adâncimea de spargere 6 cm);

• îndepărtați toate urmele de praf rezultate;

• pe fundul spărturii, în jurul elementului decopertat, aplicați un 
cordon continuu de MAPEPROOF SWELL, o pastă 
hidro-expansivă monocomponentă pentru etanșări impermeabile 
(Figura 4.2);

• aplicați un strat de EPORIP, adeziv epoxidic bicomponent fără 
solvenți, pe suprafața betonului spart;

• acoperiţi spărtura din substrat cu MAPEGROUT 430, mortar pe 
bază de ciment cu granulație fină, armat cu fibre și contracții 
compensate cu granulație fină (Figura 4.3).

Fig. 4.3 - Tencuirea zonelor de trecere a instalațiilor cu 
MAPEGROUT 430, după ce au fost etanșate 
cu MAPEPROOF SWELL

Fig. 4.2 - Etanșarea străpungerilor instalațiilor cu pastă 
hidroexpansivă MAPEPROOF SWELL
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Un alt punct critic de luat în considerare înainte de aplicarea hidroizolaţiei 

interioare constă în tratarea punctelelor de ancorare pentru scări și 

balustrade.

Pentru a fi siguri că realizaţi un strat de hidroizolare continuu, vă 

recomandăm forarea de găuri în care se vor fixa clemele/conectorii pentru 

scări și balustrade, iar pentru lipire se va utiliza MAPEFIX VE SF, ancoră 

chimică pe bază de rășini poliesterice fără stiren, pentru sarcini mari.

Odată ce toate punctele de ancorare sunt fixate, șlefuiți de pe clemele/ 

conectorii ce rămân la suprafaţă, materialul în exces al ancorei chimice și 

apoi aplicați pe toată suprafaţa de prindere un strat de EPORIP, adeziv 

epoxidic fără solvenți, bicomponent.

Pe stratul de rășină EPORIP aplicat, împrăștiați nisip de cuarţ uscat pentru 

a crea o suprafață rugoasă ce va ajuta la aderenţa mortarului elastic de 

hidroizolare pe bază de ciment, care va fi aplicat ulterior.

Fig 4.4 - Un exemplu pentru modul de etanșare a unei duze de recirculare a apei pe fundul unei piscine
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4.4  NIVELAREA ȘI HIDROIZOLAREA SUPRAFEȚELOR 
PISCINELOR

Odată ce toate punctele critice au fost sigilate, nivelați suprafețele 

orizontale și verticale astfel încât acestea să fie plane și pregătite pentru 

a aplica produsul de hidroizolare.

Operațiunile necesare de efectuat sunt următoarele:

1. nivelați fundul bazinului și turnați o șapă în aderenţă la structură;

2. nivelați pereții;

3. etanșați şi sigilaţi îmbinările dintre suprafețele orizontale și verticale 
și între pereții adiacenți precum şi schimbările de pantă din 
suprafață;

4. aplicaţi la final hidroizolația pe toată suprafața internă a piscinei.

Pentru a efectua toate aceste operațiuni, urmați procedura descrisă la 

punctele 3.4 și 3.5.

Fig. 4.6 - Un exemplu pentru modul de etanșare a unui corp de iluminat aplicat pe peretele unei piscine

Fig. 4.5 - Ancoră chimică vinilesterică, fără stiren, pentru 
încărcări structurale mari

1

2

3

4

5

6

7

8

➀  Structură din beton armat

➁  MAPEPROOF SWELL

➂ MAPEGROUT 430

➃   MAPELASTIC + MAPENET 150

➄ KERAFLEX MAXI S1

➅ Placare ceramică

➆ MAPESIL AC

➇  Corp de iluminat
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5.  INSTALAREA PLĂCILOR CERAMICE, 
PIETRELOR NATURALE ȘI A MOZAICULUI

Pentru a asigura rezistența în timp a structurilor care intră în contact 

permanent cu apa, cum ar fi bazinele și piscinele, sau a construcţiilor 

expuse mediilor ude sau umede, cum ar fi centrele spa, recomandăm 

placarea acestora cu finisaje gen placi ceramice (gresie porţelanată, klinker 

etc), piatră naturală sau mozaic (ceramic sau vitroceramic), după ce în 

prealabil au fost hidroizolate cu MAPELASTIC sau MAPELASTIC SMART.

La alegerea tipului de material utilizat ca finisaj, este foarte important să se 

țină seamă de faptul că acesta trebuie să poată rezista solicitărilor chimice 

și mecanice la care sunt expuse structurile scufundate permanent în apă. 

MAPEI are o gamă largă de adezivi pentru lipirea plăcilor de finisaj. Aceste 

produse, împreună cu tehnicile lor de aplicare, sunt descrise mai jos.

5.1  INTERACȚIUNEA DINTRE PLACĂRI ȘI BETONUL 
ARMAT

Structura portantă a unei piscine și materialul de finisaj utilizat pentru 

placarea piscinei formează un sistem integrat care este supus diferitelor 

tipuri de solicitări, cum ar fi presiunea hidrostatică (care este amplificată 

atunci când piscina este golită), variațiile de temperatură, contracția 

structurii din beton armat, tasarea solului etc.

Variațiile interacțiunilor dintre stratul de placare și structura bazinului sunt 

principala cauză a deteriorării placărilor (figura 5.1).

Prin urmare, sistemul de instalare a placărilor joacă un rol fundamental în 

absorbția diferitelor tipuri de tensiuni și solicitări, care sunt generate între 

diferitele straturi ce alcătuiesc piscina.

Prin urmare este foarte importantă alegerea corectă a materialelor pentru 

instalarea finisajelor utilizate la placare pentru a garanta rezistența placării 

în timp și pentru a reduce frecvența lucrărilor de întreținere sau a reparațiilor.

Vă recomandăm, ca pe stratul de hidroizolaţie, să utilizați un adeziv 
Fig. 5.1 - Plăci ceramice desprinse de pe stratul suport 

datorită stresului de compresiune
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deformabil sau foarte deformabil, ce se alege în funcție de dimensiunea 

plăcilor utilizate ca finisaj (vezi secțiunea 5.2). Adezivul trebuie sa fie 

deformabil (flexibil) deoarece trebuie să poată absorbi deformările/ 

tensiunile la care este supus stratul de finisaj utilizat la placare.

5.2 ADEZIVI PENTRU INSTALAREA FINISAJELOR
Înainte de a instala stratul de finisare, vă sugerăm să verificați dacă piscina 

hidroizolată este etanșă la apă. După ce hidroizolaţia MAPELASTIC sau 

MAPELASTIC SMART este complet întărită, umpleți piscina cu apă şi 

verificaţi dacă sunt pierderi.

Odată ce ați terminat de verificat etanșeitatea la apă și, prin urmare, 

aplicarea corectă a sistemului de hidroizolare, evacuați apa și ulterior 

începeți să instalați stratul de finisare.

MAPEI are o gamă largă de produse disponibile pentru a instala materiale 

de placare în piscine, iar alegerea produsului de lipire pe care îl veţi utiliza 

depinde de diverși factori, cum ar fi:

• dimensiunea și tipul materialului de finisaj care urmează a fi 
instalat;

• condițiile meteorologice la momentul instalării finisajului;

• timpul avut la dispoziţie până la punerea în funcțiune a piscinei.

• solicitările chimice și mecanice la care va fi supusă piscina în 
funcțiune.

Adezivii utilizați pentru realizarea placărilor la bazine sau piscine trebuie să 

îndeplinească următoarele cerințe (în conformitate cu EN 12004) (figurile 

5.2 - 5.3 - 5.4):

• să fie clasa C2 pentru a garanta o aderență mare la substraturi 
neabsorbante, inclusiv la imersie permanentă în apă;

• să fie clasa S1 sau S2, care înseamnă deformabil sau foarte 
deformabil, astfel încât să se potrivească cu caracteristicile 
de deformabilitate a substratului hidroizolat dar și să reziste la 
solicitările mecanice sau termice la care este supusă piscina.

Fig. 5.3 - Instalarea plăcilor ceramice pe fundul unei 
piscine

Fig. 5.2 - Lipirea plăcilor ceramice pe suprafața pereților 
cu KERABOND T-R în amestec cu ISOLASTIC

Fig. 5.4 - Instalarea mozaicului vitroceramic



23

Norma italiană UNI 11493 (Placări ceramice pentru pardoseli și pereţi: 

instrucțiuni de proiectare, instalare și întreținere) oferă indicații detaliate cu 

privire la alegerea materialelor de placare și tehnicile de instalare.

În ceea ce privește piscinele, secțiunea §7.13.3 din standard prevede că, 

pentru a crește durabilitatea obiectivului, este necesar să vă asigurați că 

stratul de adeziv este compact prin însăşi aplicarea corectă a materialului, 

adică prin utilizarea tehnicii de „dublă aplicare”. Această tehnică „TD” 

constă în aplicarea adezivului atât pe substrat, cât și pe spatele plăcii de 

finisaj, pentru a preveni lăsarea de spații goale în stratul de adeziv. Evident, 

această tehnică se aplică numai la finisajele în plăci, nu şi la mozaic.

În ceea ce privește materialul de placare, este important să verificați dacă 

este adecvat pentru imersie permanentă (secțiunea §7.4.2) și dacă este 

compatibil cu adezivul utilizat.

Pe baza acestor indicații, următorul tabel rezumă adezivii utilizați în funcție 

de tipul plăcilor de finisaj și de condițiile de instalare:

ADEZIVI CU PRIZĂ NORMALĂ:
Piscinele pot fi umplute după 21 zile

Adeziv Clasificare conform EN 12004 Caracteristici

KERAFLEX MAXI S1 C2 TE S1 Adeziv deformabil pe bază de ciment, de înaltă performanță, fără alunecare 
verticală, cu timp deschis extins și tehnologie Low Dust.  

ULTRALITE S1 C2 TE S1 Adeziv deformabil monocomponent pe bază de ciment, de înaltă performanță, 
fără alunecare verticală, cu timp deschis extins, tehnologie Low Dust, randament 
foarte ridicat și foarte uşor de aplicat. 

ADESILEX P10 preparat cu ISOLASTIC
diluat 1:1 cu apă

C2 E S1 Sistem adeziv pe bază de ciment ce se caracterizează printr-o culoare albă 
strălucitoare, special concepută pentru montarea mozaicurilor din sticlă.

KERABOND T-R preparat cu ISOLASTIC C2 E S2 Sistem adeziv bicomponent pe bază de ciment, extrem de deformabil, cu timp 
deschis extins. 

KERABOND T-R preparat cu ISOLASTIC
diluat 1:1 cu apă

C2 E S1 Sistem adeziv bicomponent pe bază de ciment, deformabil, cu timp deschis 
extins. 
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5.2.1 SISTEM DE REPARAȚIE RAPIDĂ A PISCINELOR

Datorită experienței îndelungate a companiei MAPEI în realizarea de 

piscine, a fost dezvoltat un sistem complet de instalare a finisajelor, astfel 

încât piscinele să poată fi puse în funcțiune rapid.

Sistemul include o gamă completă de produse pentru nivelarea suportului 

sau realizarea substraturilor, mortare de hidroizolare elastice pentru a 

garanta etanşeitatea la apă a structurilor, adezivi pentru montarea plăcilor 

din ceramică și mozaic de sticlă, mortare speciale pentru chituirea rosturilor 

și sigilanți pentru etanșarea rosturilor de dilatație.

Următoarele produse sunt menționate în mod special:

• PLANITOP FAST 330, mortar pe bază de ciment, armat cu 

fibre, cu întărire rapidă, cu aplicare în grosime de la 3 la 30 mm. 

Hidroizolaţia MAPELASTIC sau MAPELASTIC SMART poate fi apoi 

aplicată peste PLANITOP FAST 330 după doar 24 de ore;

• TOPCEM PRONTO mortar pe bază de ciment cu priză normală, 

respectiv rapidă, utilizate pentru a realiza șape pentru fundul 

piscinelor;

• MAPELASTIC și MAPELASTIC SMART, sisteme de hidroizolare pe 

bază de ciment, flexibile, pentru lucrări perfecte de hidroizolare;

• GRANIRAPID și ELASTORAPID, adezivi pentru instalarea rapidă a 

plăcilor ceramice și a mozaicurilor de sticlă;

• ULTRACOLOR PLUS mortar rapid pentru chituirea rosturilor 

(disponibil în 34 de culori);

• MAPESIL AC etanșant siliconic acetic pentru etanșarea rosturilor 

de dilatație disponibil în aceeași gamă de culori ca ULTRACOLOR 

PLUS.

Piscine a căror finisaje au fost instalate cu ajutorul produselor de mai sus 

pot fi umplute rapid cu apă. Piscinele pot fi gata de umplerea cu apă în 

doar 48 de ore de la aplicarea ULTRACOLOR PLUS și în doar 3 zile de la 

instalarea prin lipire a plăcilor.
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La piscinele supuse unui mediu agresiv datorat agenţilor chimici conţinuţi 

de apă, pentru lipirea și chituirea plăcilor ceramice sau a mozaicului și 

pentru a proteja sistemul de hidroizolație și, prin urmare, chiar și betonul, 

vă recomandăm să utilizați adezivi epoxidici reactivi, clasificați R2 conform 

EN 12004, cum ar fi KERAPOXY sau KERAPOXY DESIGN. Aceste produse 

pot fi, de asemenea, utilizate cu rol de adeziv pentru a instala placaj ceramic 

pe un suport realizat din răşină şi fibră de sticlă (piscine prefabricate).

5.3 CHITUIREA ROSTURILOR
La instalarea placajului, rosturile dintre plăci trebuie să aibă o dimensiune 

minimă corectă, așa cum este indicat în Norma italiană UNI 11493 (nu este 

permisă placarea fără rosturi). Rosturile nu au doar un rol decorativ; mai presus 

de toate, rosturile au rolul de a reduce rigiditatea placării și să o facă mai 

rezistentă la deformări.

Este foarte important de precizat că, indiferent de tipul materialului de chituire 

utilizat, acesta nu poate înlocui un sistem complet de hidroizolație aplicat pe 

suport, realizat din MAPELASTIC sau MAPELASTIC SMART.

La o piscină, deoarece mortarul de chituire pe bază de ciment este poros, o 

anumită cantitate de apă va pătrunde prin el. Nici chiar chitul epoxidic, care 

deși este complet neabsorbant și impermeabil, nu poate garanta că un strat de 

placare va rămane perfect etanș la apă când va fi supus la solicitările pe care 

trebuie să le suporte în condiții normale.

ADEZIVI CU PRIZĂ RAPIDĂ:
Piscinele pot fi umplute după 3 zile

Adeziv Clasificarea conform EN 12004 Caracteristici

GRANIRAPID C2 F S1 Adeziv de înaltă performanță, bicomponent, pe bază de ciment cu priză şi 
hidratare rapidă, deformabil. 

ELASTORAPID C2 FTE S2 Adeziv de înaltă performanță, foarte deformabil, bicomponent, pe bază de ciment, 
cu priză şi hidratare rapidă, cu timp de deschis extins și fără alunecare verticală: 

ELASTORAPID C2 FTE S2 Adeziv monocomponent pe bază de ciment, cu greutate redusă, de înaltă 
performanță, deformabil, cu priză și hidratare rapidă, fără alunecare, cu mare 
putere de acoperire, ușor de aplicat, cu mare putere de umectare a dosului 
finisajelor
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5.3.1 CUM SE ALEGE PRODUSUL DE CHITUIRE POTRIVIT

Chiturile sunt împărțite în două categorii principale în conformitate cu 

EN 13888, în funcție de natura lor chimică; iniţialele CG înseamnă chituri 

pe bază de ciment în timp ce iniţialele RG înseamnă chituri reactive.

Cel mai potrivit produs de chituire trebuie ales pe baza următoarelor 

considerente:

• tipul de apă (ex.: sărată, clorurată etc.) cu care va fi umplută 
piscina;

• timpul avut la dispoziţie înainte de punerea în funcțiune a bazinului;

• tipul și frecvența tratamentelor de igienizare; anumite tipuri de 
tratamente pot avea o influență puternică asupra durabilității 
chitului.

5.3.2 CHITURI PE BAZĂ DE CIMENT

Produsele pe bază de ciment sunt cel mai frecvent utilizate pentru 

chituirea rosturilor.

În conformitate cu clasificarea chiturilor definite în EN 13888, recomandăm 

utilizarea produselor din clasa CG2 (chit de rosturi îmbunătățit cu 

caracteristici suplimentare) și clasa WA, adică cu absorbția de apă redusă 

și rezistență ridicată la abraziune (figura 5.5).

Produsele MAPEI din aceste categorii sunt prezentate în următorul tabel:
Fig. 5.6 - Chituirea rosturilor plăcilor ceramice cu 
KERAPOXY CQ

CHITURI PE BAZĂ DE CIMENT:
Produs Clasificarea conform EN 13888 Caracteristici
ULTRACOLOR PLUS CG2 WA Chit de rosturi îmbunătățit pe bază de ciment, modificat cu polimeri, cu priză și 

uscare rapidă, pentru chituirea rosturilor între 2 - 20 mm

Cu tehnologia BioBlock® (rezistenţă la formarea mucegaiului) pentru a împiedica 
formarea şi proliferarea diferitelor tipuri de mucegai pe suprafața chitului în 
condiții umede, pentru a proteja igiena mediului şi, evident, aspectul final și 
finisajul 

Fără eflorescențe

Hidrofobizat cu tehnologia DropEffect® (capacitate ridicată de impermeabilitate la 
apă) pentru a garanta o stabilitate ridicată a culorii și o curățare excelentă

Întărire rapidă; băile și bazinele pot fi umplute la 48 de ore după aplicare

Disponibil în 34 culori 

KERACOLOR GG FUGOLASTIC CG2 WA Chit de rosturi de amestecat cu latex FUGOLASTIC pentru a-i crește rezistența 
mecanică și la abraziune și pentru a reduce porozitatea și absorbția de apă
Cu tehnologia DropEffect® (capacitate ridicată de impermeabilitate la apă) pentru 
a garanta un nivel ridicat de stabilitate a culorii și capacitate de curățare excelentă
Disponibil în 17 culori

KERACOLOR FF

Fig. 5.5 - Chituirea rosturilor plăcilor ceramice cu 
ULTRACOLOR PLUS
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5.3.3 CHITURI PE BAZĂ DE RĂȘINI EPOXIDICE

Datorită durabilității și rezistenței ridicate la substanțele chimice, chiturile 

epoxidice, clasificate RG în conformitate cu EN 13888, sunt, în general, mai 

durabile comparativ cu chiturile de rosturi tradiționale pe bază de ciment.

De aceea, chiturile epoxidice trebuie utilizate obligatoriu în următoarele 

cazuri:

• la piscine unde se efectuează tratamente frecvente de igienizare 
cu clor, regulatori de pH, tratamente anti-mucegai etc.;

• băi termale și spa-uri sau bazine cu apă sărată sau apă termală;

• aplicații care necesită o rezistență ridicată la produsele chimice 
care ar putea fi potențial agresive pentru chiturile pe bază de 
ciment;

• pentru o impermeabilitate cât mai mare a rosturilor pentru a ajuta 
la protejarea substraturilor;

• când se cere o rezistență mecanică sau aderență ridicată.

Datorită acestor caracteristici, chiturile epoxidice reduc frecvența 

operațiunilor de întreținere periodică și neplanificate comparativ cu chiturile 

pe bază de ciment (figurile 5.6 - 5.7 - 5.8).

Chiturile epoxidice propuse de MAPEI sunt rezumate în următorul tabel:

Fig. 5.8 - Spălarea și finisarea chitului epoxidic proaspăt 
aplicat cu burete de celuloză

Fig. 5.7 - Curățarea suprafeței placării ceramice, la 
aplicarea chitului epoxidic, cu pad Scotch Brite®

CHITURI PE BAZĂ DE RĂȘINI EPOXIDICE:

Produsul Clasificarea conform EN 12004 Caracteristici

KERAPOXY CQ RG
R2

Adeziv și chit de rosturi bicomponent rezistent la acizi, cu efect bacteriostatic 
Lucrabilitate excelentă 
Ușor de curățat 
Disponibil în 21 de culori

KERAPOXY DESIGN R2
RG

Adeziv și chit de rosturi bicomponent rezistent la acizi 
Finisaj decorativ, cu efect translucid, ideal pentru mozaicurile din sticlă 
Disponibil în 24 de culori și efect translucid 
Lucrabilitate excelentă și ușor de curățat

KERAPOXY R2T
RG

Adeziv și chit de rosturi bicomponent rezistent la acizi 
Disponibil în 23 de culori
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5.4 ETANȘAREA ROSTURILOR
Un sistem de instalare/placare corect executat, va trebui să conţină 

etanșări elastice în corespondenţă cu rosturile de dilatație, rosturile 

elastice la placile care se îmbină la muchii, colțuri, schimbările de pante 

și îmbinările dintre pereți - pereți și pereți - pardoseli utilizând MAPESIL 

AC, etanşant siliconic acetic și modul scăzut de elasticitate, fără solvenți, 

rezistent la mucegai prin tehnologia BioBlock®, disponibil în 34 de culori.

Acest etanşant are o rezistență excelentă la imersie permanentă în apă 

și la acțiunea produselor de igienizare utilizate în mod normal în piscine 

publice și private.

Pentru a garanta aderenţa optimă a materialului de etanșare pe marginile 

plăcilor ceramice, în prealabil trebuie aplicat PRIMER FD, promotor 

de aderenţă pentru siliconi și materiale de etanșare hibride. Ca regulă, 

etanșarea trebuie să ţină seama de indicațiile din tabelul de mai jos:

Cum se dimensionează adâncimea unui rost elastic

a - lățimea rostului b - adâncimea rostului

De la 0 to 4 [mm]  Crește lățimea rostului

De la 5 to 9 [mm]  b = a

De la 10 to 20 [mm] b = 10 [mm]

De la 21 to 40 [mm] b = a/2 [mm]

Mai mare de 40 [mm] reduceți lățimea rostului

Etanșant

MAPEFOAM
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Lățimea unui rost elastic trebuie să fie definită în funcție de solicitările 

de compresiune și de întindere care acționează asupra materialului de 

placare. Pentru a regla adâncimea de aplicare a materialului de etanșare 

(conform indicațiilor din tabelul de mai sus) și pentru a evita lipirea acestuia 

şi pe fundul rostului, utilizaţi cordonul de polietilenă cu celule închise 

MAPEFOAM. Acesta se introduce în rost printr-o apăsare ușoară cu vârful 

unei spatule sau cu o lamelă de lemn. Dacă există rosturi de dilatație, 

pentru a preveni aderarea materialului de etanșare la substrat, introduceți 

un material neaderent între substratul hidroizolat și materialul de etansare.

INFORMAȚII GENERALE PENTRU ÎNTREȚINEREA PISCINEI
Dacă o piscină este închisă sau neutilizată, ea nu trebuie să fie complet 
golită. Altfel structura ar putea fi expusă direct la îngheț (apa acționează 
ca regulator de temperatură). Dacă nu există presiune hidrostatică 
datorită apei din piscină, presiunea va împinge şi acţiona asupra 
structurii bazinului și a placajului. Deoarece placajul este cea mai rigidă 
parte a structurii, se poate sparge, deteriora, ridica sau chiar desprinde. 
Atunci când o piscină este închisă sau iernată, recomandăm golirea 
conductelor, scăderea nivelului apei cu 10/15 cm și protejarea piscinei 
cu prelate din plastic aplicate pe suprafața apei. În piscină, pe suprafața 
apei, vor fi amplasate dispozitive spargătoare de gheață (blocuri de 
polistiren, balize împotriva gheții, perne gonflabile, prelate etc.) pentru a 
oferi o protecție suplimentară finisajului în cazul în care apa îngheaţă la 
suprafaţă.

6.  FINISAREA INTERNĂ A PISCINELOR CU 
VOPSEA ACRILICĂ 

Pentru cei care preferă un bazin sau o piscină cu un finisaj colorat, pe bază 

de vopsea acrilică, MAPEI propune un ciclu de lucru specific.

Acest ciclu prevede nivelarea şapei şi a pereţilor, așa cum este descris 

în secțiunea 4.2, precum și crearea de racorduri/scafe la toate îmbinările 

dintre suprafeţele interioare eliminându-se toate racordurile în unghiuri de 

90o şi muchiile ascuțite.
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Odată ce structura a fost pregătită, iar materialele și produsele sunt 

complet întărite şi uscate, structura trebuie să fie testată pentru a vă 

asigura că este etanșă la apă.

Odată ce structura a fost testată cu succes, se așteaptă zvântarea 

suprafeţelor şi aplicați finisajul după cum urmează:

• Aplicați un strat de MAPECOAT I 600 W, primer epoxidic 
transparent, bicomponent, în dispersie apoasă, diluat 1:1 cu apă;

• După 4-6 ore, aplicați un strat de hidroizolare cu TRIBLOCK 
FINISH, mortar epoxidic tricomponent tixotropic, pentru aplicare 
pe substraturi umede;

• Aplicați un al doilea strat de MAPECOAT I 600 W diluat 1:1 cu apă, 
la 24 de ore de la aplicarea TRIBLOCK FINISH;

• După 4-6 ore aplicați primul strat de vopsea acrilică 
ELASTOCOLOR WATERPROOF pentru contact permanent cu 
apa. Acest produs este ușor de curățat și este rezistent la toate 
condițiile meteorologice și la lumina directă a soarelui;

• Aplicați al doilea strat de ELASTOCOLOR WATERPROOF în ziua 
următoare. Un al treilea strat va fi necesar (după încă 24 de ore) în 
cazul în care culoarea aleasă nu are proprietăți bune de acoperire 
sau dacă este specificat un strat mai gros de finisare.

Acest sistem de finisare a suprafețelor interioare, care cuprinde aplicarea 

vopselei ELASTOCOLOR WATERPROOF după hidroizolarea substraturilor 

cu TRIBLOCK FINISH și MAPECOAT I 600 W, formează un strat de 

acoperire elastic şi rezistent la contactul permanent cu apa.

ELASTOCOLOR WATERPROOF oferă o rezistență bună la cele mai des 

utilizate produse chimice pentru dezinfectarea apei din piscine (clor 

și compuși cuaternari de amoniu). În anumite cazuri, totuși, contactul 

permanent cu apa bogată în produse de dezinfecţie poate albi sau 

decolora pelicula de vopsea ELASTOCOLOR WATERPROOF. Prin urmare, 

dacă se utilizează o vopsea cu nuanță de culoare mai închisă, trebuie 

prevazută o întreținere anuală pentru a aduce stratul final de vopsea înapoi 

la culoarea originală. Dacă se utilizează dezinfectanți speciali în apă, 

trebuie efectuate teste preliminare pentru a verifica compatibilitatea cu 

vopseaua ELASTOCOLOR WATERPROOF.

Fig. 6.1 - Piscină vopsită cu ELASTOCOLOR 
WATERPROOF
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Deoarece vopseaua ELASTOCOLOR WATERPROOF este aplicată în 

straturi subțiri (de 200-300 μm), iar rezistenţa la abraziune mecanică nu 

este foarte ridicată, când este utilizată la piscine poate fi zgâriată de 

echipamentul utilizat în mod normal pentru curățarea suprafeței interne a 

piscinei (roboți, sisteme de periere etc.).

După finalizarea ciclului de aplicare şi finisare, așteptați cel puțin 20 de zile 

în condiții climatice normale înainte de umplerea bazinului cu apă.

Vopseaua ELASTOCOLOR WATERPROOF este disponibilă în 6 culori 

standard, deși alte culori pot fi create în funcție de eșantioane individuale, 

utilizând sistemul de colorare automată ColorMap®.

Fig. 6.2 - Aplicarea ELASTOCOLOR WATERPROOF cu 
trafaletul
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Sistem de hidroizolare și de placare cu mozaic din sticlă pentru piscine

7

8

9

10

1

3
4
5

6

2

11

  1   1  Structură din beton armat

  2   2  Strat de nivelare și finisare
 Planitop Fast 330

 EN 998-1
MALTA PER INTONACI
INTERNI ED ESTERNI

CONFORME ALLA NORMA 
EUROPEA���

GP-CS IV
EN 998-1

CONFORME ALLA NORMA
EUROPEA

SISTEMI DI PROTEZIONE DELLA 
SUPERFICIE DI CALCESTRUZZO

MC-IR
EN 1504-2 (C)

PRINCIPI

EN 1504-2

  3   3  Hidroizolație pe bază de ciment
  Mapelastic Smart

 EN 1504-2  
EN 1504-2 (C)

CONFORME ALLA NORMA
EUROPEA

SISTEMI DI PROTEZIONE DELLA 
SUPERFICIE DI CALCESTRUZZO

PI-MC-IR
PRINCIPI

 EN 14891  IMPERMEABILIZZANTI
APPLICATI LIQUIDI

CONFORME ALLA NORMA 
EUROPEA

CMO1P
EN 14891

  4   4  Țesut nețesut din polipropilenă
 Mapetex Sel

  5   5  Hidroizolație pe bază de ciment
  Mapelastic Smart

 EN 1504-2  
EN 1504-2 (C)

CONFORME ALLA NORMA
EUROPEA

SISTEMI DI PROTEZIONE DELLA 
SUPERFICIE DI CALCESTRUZZO

PI-MC-IR
PRINCIPI

 EN 14891  IMPERMEABILIZZANTI
APPLICATI LIQUIDI

CONFORME ALLA NORMA 
EUROPEA

CMO1P
EN 14891

  6   6  Profil de scafă lipită monolitic cu suportul
 Eporip + Mapegrout 430

 EN 1504-4  INCOLLAGGIO STRUTTURALE

CONFORME ALLA NORMA
EUROPEA

EN 1504-4

 EN 1504-3  
R3

CONFORME ALLA NORMA 
EUROPEA

MALTA DA RIPARAZIONE

EN 1504-3

  7   7  Adeziv îmbunătățit deformabil 
de culoare albă Adesilex P10 aditivat 
cu Isolastic

 EN 12004  

  C
O

NF
OR

ME A
LLA NORMA EURO

PEA
   A

D
ESIVO CEMENTIZIO PER CER

AM
IC

A
 

  EN 12004

C2TE

  8   8  Mozaic din sticlă

  9   9  Chit de rosturi epoxidic antiacid
 Kerapoxy Design

 EN 12004  

  C
O

NF
OR

ME A
LLA NORMA EUROPEA

 A
D

ESIVO REATTIVO PER CER
A
M

IC
A

 

  EN 12004

R2
  EN 13888

   
CO

NF
OR

ME A
LLA NORMA EURO

PEA
 

  M
ALTA REATTIVA PER FU

GHE
 

RG

 10  10  Etanșant siliconic acetic
 Mapesil AC

  

 11  11  Șapă de egalizare Planitop Fast 330
 Topcem Pronto

 EN 998-1
MALTA PER INTONACI
INTERNI ED ESTERNI

CONFORME ALLA NORMA 
EUROPEA���

GP-CS IV
EN 998-1

CONFORME ALLA NORMA
EUROPEA

SISTEMI DI PROTEZIONE DELLA 
SUPERFICIE DI CALCESTRUZZO

MC-IR
EN 1504-2 (C)

PRINCIPI

EN 1504-2 / EN 13813  
MASSETTI
CEMENTIZI

CT

C30-F6
A1 fl

CONFORME ALLA NORMA EUROPEA
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  1   1  Beton de egalizare

  2   2  Hidroizolare la partea externe a structurii 
cu membrana Mapeproof sub fundație 
și la pereți cu Mapelastic Foundation  
mortar pe bază de ciment, bicomponent, 
elastic, după ce se aplică un strat de 
Primer 3296

 EN 1504-2  
EN 1504-2 (C)

CONFORME ALLA NORMA
EUROPEA

SISTEMI DI PROTEZIONE DELLA 
SUPERFICIE DI CALCESTRUZZO

PI-MC-IR
PRINCIPI

 EN 14891  IMPERMEABILIZZANTI
APPLICATI LIQUIDI

CONFORME ALLA NORMA 
EUROPEA

CMO1P
EN 14891

  3   3  Structură din beton armat

  4   4  Cordon bentonitic hidroexpansiv pentru 
etanșarea rostului de turnare 
Idrostop B25

  5   5  Amorsă de aderență Planicrete

  6   6  Șapă pe bază de liant hidraulic, cu uscare 
rapidă (4 zile) Topcem Pronto

 EN 13813  
MASSETTI
CEMENTIZI

CT

C30-F6
A1 fl

CONFORME ALLA NORMA EUROPEA

  7   7  Mortar de nivelare pe bază de ciment  
Nivoplan aditivat cu Planicrete

 EN 998-1  MALTA PER INTONACI
INTERNI ED ESTERNI

CONFORME ALLA NORMA 
EUROPEA���

GP-CS IV
EN 998-1

  8   8  Canal prefabricat de preaplin 

  9   9  Element prefabricat pentru canalul 
perimetral de supraplin 

 10  10  Bandă pentru etanșarea rosturilor și 
îmbinărilor Mapeband

 11  11  Hidroizolație elastică pe bază de ciment 
(2 straturi) Mapelastic 

 EN 1504-2  
EN 1504-2 (C)

CONFORME ALLA NORMA
EUROPEA

SISTEMI DI PROTEZIONE DELLA 
SUPERFICIE DI CALCESTRUZZO

PI-MC-IR
PRINCIPI

 EN 14891  IMPERMEABILIZZANTI
APPLICATI LIQUIDI

CONFORME ALLA NORMA 
EUROPEA

CMO2P
EN 14891

 12  12  Plasă din fibră de sticlă
 Mapenet 150
 13  13  Adeziv Keraflex Maxi S1

 EN 12004  

  C
O

NF
OR

ME A
LLA NORMA EUROPEA   A

D
ESIVO CEMENTIZIO PER CER

AM
IC

A
 

  EN 12004

C2TE S1

 14  14  Gresie porțelanată sau klinker pentru 
piscine

 15  15  Chit de rosturi
 Ultracolor Plus

 
CG2WA   

CO
NF

OR

ME A
LLA NORMA EURO

PEA
 

  M
ALTA CEMENTIZIA PER FU

GH
E 

 16  16  Etanșant siliconic acetic
 Mapesil AC

  

Sistem complet de realizare a unei piscine din beton armat cu finisaj din plăci ceramice
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Piscină publică interioară – 
Hotel Europa, Eforie Nord, 
România - 2003

Produse Mapei folosite: 
Planicrete, Mapeband, 
Mapelastic, Granirapid, Kerapoxy, 
Primer FD, Mapesil AC

Bazine pentru recuperare 
fizică – Spitalul Clinic de 
Recuperare Fizică, 
Cluj-Napoca, România - 2004

Produse Mapei folosite: 
Mapelastic, Keracrete + 
KERACRETE POWDER, Ultracolor 
Plus, Mapesil AC

Piscină publică exterioară - 
Hotel Europa, Eforie Nord, 
România - 2003

Produse Mapei folosite: 
Planicrete, Mapeband, 
Mapelastic, Granirapid, Ultracolor 
Plus, Primer FD, Mapesil AC
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Piscină publică – Club 
Diplomatic, București, 
România - 2005

Produse Mapei folosite: 
Planicrete, Mapeband, 
Mapelastic, Granirapid, Ultracolor 
Plus, Primer FD, Mapesil AC

Piscină Olimpică, 
Cluj-Napoca, Romania - 2006

Produse Mapei folosite: Topcem, 
Nivoplan + Planicrete, Mapelastic, 
Granirapid, Keraflex Maxi S1, 
Kerabond T-R + Isolastic, 
Mapefoam, Ultracolor Plus, 
Mapesil AC, Primer FD, 
Mapeflex PU 21

Piscină publică – Hotel 
Radisson Blu, București, 
România - 2005

Produse Mapei folosite: 
Planicrete, Mapeband, 
Mapelastic, Granirapid, Ultracolor 
Plus, Primer FD, Mapesil AC
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Piscină publică – Hotel Aro, 
Brașov, România - 2008

Produse Mapei folosite: Nivoplan, 
Planicrete, Topcem, Mapelastic, 
Mapeband, Eporip, Mapefoam, 
Mapeflex PU21, Granirapid, 
Keraflex Maxi S1, Ultracolor Plus, 
Mapesil AC, Keranet

Piscină publică – Potaissa 
SPA, Turda, România – 2017

Produse Mapei folosite: 
Nivoplan + Planicrete, Mapelastic, 
Mapeband, Kerabond T white + 
Isolastic, Ultracolor Plus, 
Mapesil AC

Aqua Park, Hotel President, 
Băile Felix, România – 2012

Produse Mapei folosite: Topcem, 
Nivoplan + Planicrete, Mapelastic, 
Mapeband, Mapegum WPS, 
Kerabond T-R + Isolastic, 
Granirapid, Kerapoxy, Keraset, 
Adesilex P9, Ultracolor Plus, 
Mapesil AC
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Piscină publică – Minerva 
Resort & SPA, Herculane, 
România – 2018

Produse Mapei folosite: Topcem, 
Nivoplan, Planicrete, Eporip, 
Mapegrout Colabile, Mapeband, 
Mapelastic, Granirapid, Kerapoxy, 
Mapesil AC.

Piscină publică – Hotel 
Marriott, București, 
România – 2018

Produse Mapei folosite: Topcem, 
Nivoplan, Planicrete, Mapeband, 
Mapenet 150, Mapelastic, 
Kerabond T-R + Isolastic, 
Ultracolor Plus, Mapesil AC.

Piscină publică – Vivertine 
Pool & Spa, Iași, România – 
2018

Produse Mapei folosite: Nivoplan, 
Planicrete, Eporip, Mapegrout 
Rapido, Mapeband, Mapelastic, 
Mapenet 150, Kerabond T-R 
white + Isolastic, Adesilex P7, 
Adesilex PG1, Ultracolor Plus, 
Kerapoxy, Mapesil AC.
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