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MARISEAL® FABRIC 

Material textil de ranforsare
 

 

 

 
  
DESCRIEREA PRODUSULUI 

MARISEAL FABRIC este un material 
geotextil poliesteric, neţesut, de 60-65 gr/ m2. 
 
DOMENIU DE UTILIZARE 
MARISEAL® FABRIC se utilizează în 
principal ca material textil de ranforsare, în 
combinaţie cu membranele de hidroizolaţie 
MARISEAL® cu aplicare lichidă. 
Aplicat în combinaţie cu membranele de 
hidroizolaţie MARISEAL® cu aplicare lichidă 
pe: 
Întreaga suprafaţă de hidroizolat sau aplicat 
local pe: 

 Îmbinări perete-pardoseală 

 Îmbinări perete-perete 

 În jurul ieşirilor conductelor şi a coşurilor 
de fum 

 Domuri pentru lumini şi unităţi de aer 
condiţionat  

 Sifoane 

 Unghiuri de 90°C 

 Îmbinări interioare de mişcare şi peste 
fisuri, etc. 

 
 

AVANTAJE 

 Aplicare uşoară 

 Bună absorbţie şi compatibilitate cu 
învelişurile MARISEAL 

 Rezistenţă excelentă la rupere 

 Stabil la UV 
 
CONSUM 
Dacă se aplică pe întreaga suprafaţă, trebuie 
calculat un spaţiu de suprapunere de 5-10 
cm între benzile de material. 
 
COMPATIBILITATE 
MARISEAL® FABRIC poate fi utilizat ca 
material textil de ranforsare pentru a fi utilizat 
în combinaţie cu MARISEAL® 250,  
MARISEAL® 250 FLASH, MARISEAL® 260, 
MARISEAL® 270, MARISEAL® 300, 
MARISEAL® 310, MARISEAL® 250 AQUA şi 
cu alte membrane de hidroizolaţie MARIS 
POLYMERS cu aplicare lichidă.    
 
APLICARE 
Ranforsare membrană lichidă de 
hidroizolaţie MARISEAL®: 
Ranforsaţi membrana lichidă MARISEAL® 
utilizând MARISEAL® FABRIC pe întreaga 
suprafaţă ce trebuie hidroizolată sau local, în 
zonele cu probleme precum îmbinările 
perete-podea, domuri de lumini, cămine, 
conducte, sifoane etc. Pentru aceasta, 
aplicaţi pe membrana lichidă MARISEAL® 
încă umedă, o bucată tăiată corespunzător 
de MARISEAL® FABRIC, presaţi pentru a se 
umezi, apoi îmbibaţi din nou cu suficient 
MARISEAL® lichid.  
 
Repararea fisurilor, înainte de aplicarea 
membranei de hidroizolaţie MARISEAL®: 
Curăţaţi fisurile din beton şi cele fine de praf, 
reziduuri sau alte substanţe contaminatoare. 
Aplicaţi local ca amorsă MARISEAL® 710 
Primer şi lăsaţi 2-3 ore să se usuce. Umpleţi 
toate fisurile pregătite cu material de 
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etanşare MARIFLEX® PU 30. Apoi aplicaţi 
un strat de membrană lichidă MARISEAL®, 
cu o lăţime de 200mm centrată pe toate 
fisurile şi, cât încă este umedă, acoperiţi cu 
o bandă tăiată corect de MARISEAL® 
FABRIC. Presaţi-o pentru a se îmbiba. Apoi 
îmbibaţi MARISEAL® FABRIC cu suficient 
produs-membrană MARISEAL® lichid, până 
când este acoperită complet. Lăsaţi să se 
întărească. 
 
Hidroizolaţia îmbinărilor de mişcare 
înainte de aplicarea membranei lichide de 
hidroizolaţie MARISEAL®: 

Curăţaţi îmbinările de expansiune şi 
îmbinările de control de praf, reziduuri sau 
alte substanţe contaminatoare. Lărgiţi şi 
adânciţi îmbinările (deschideţi-le) dacă este 
necesar.  

Aplicaţi MARIFLEX® PU 30 Joint-Sealant 
doar pe fundul îmbinării. Apoi, cu o pensulă, 
aplicaţi o fâşie membrană lichidă 
MARISEAL®, cu o lăţime de 200mm centrată 
pe îmbinare. Aşezaţi MARISEAL® FABRIC 
peste învelişul ud şi cu o unealtă 

corespunzătoare, presaţi adânc în interiorul 
îmbinării până când se îmbibă, iar îmbinarea 
este acoperită complet din interior. Apoi 
îmbibaţi complet materialul cu suficient 
produs-membrană MARISEAL® lichid. 
Ulterior, aşezaţi un cablu de polietilenă de 
dimensiuni corespunzătoare în interiorul 
îmbinării şi apăsaţi-l adânc în interior pe 
materialul textil îmbibat. Umpleţi spaţiul liber 
rămas al îmbinării cu material de etanşare 
MARIFLEX® PU 30 şi lăsaţi să se întărească. 
 

AMBALAJ  

MARISEAL FABRIC este furnizat în role de 
de 1m x 100m lungime şi 0,2m x 100m 
lungime. Rolele se depozitează în încăperi 
uscate şi răcoroase pe o perioadă de până la 
12 luni. Protejaţi materialul împotriva 
umidităţii şi de acţiunea directă a razelor de 
soare. Temperatura de depozitare: +5° - 
+30°C.  Produsele trebuie să rămână în 
ambalajele lor originale, nedesfăcute, pe care 
este trecut numele producătorului, denumirea 
produsului şi numărul lotului.
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