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MARISEAL 250® este un înveliş poliuretanic monocomponent, 
permanent elastic, cu aplicare lichidă, care atunci când se întăreşte 
devine o membrană uniformă de hidroizolaţie cu elasticitate 
ridicată. Se utilizează pentru hidroizolaţii de lungă durată.
Datorită proprietăţilor sale tehnologice ridicate, acest produs 
rezolvă problemele legate de hidroizolaţie, acolo unde alte metode 
dau greş, precum: acumularea de apă, îngheţ, umiditate, expunere 
la soare pe termen lung etc.

MARISEAL DETAIL® este un înveliş poliuretanic, monocomponent, 
cu aplicare lichidă, tixotropic, elastic, cu armătură din fibre, utilizat 
pentru impermeabilizarea de durată a detaliilor complexe de 
acoperiş şi a îmbinărilor.

Cod Denumire Buc/bax Consum

700200 MARISEAL 250 Membrană hidroizolație terase, acoperișuri  gri - 25kg 1
cca. 0,75 kg/m²/strat 
- se recomandă 2, 3 

straturi

700201 MARISEAL 250 Membrană hidroizolație terase, acoperișuri gri - 15kg 1

700202 MARISEAL 250 Membrană hidroizolație terase, acoperișuri gri - 6kg 1

700203 MARISEAL 250 Membrană hidroizolație terase, acoperișuri gri  - 1kg 1

Cod Denumire Buc/bax Consum

700216 MARISEAL DETAIL Membrană hidroizolantă detalii acoperiș gri 6kg 1 cca. 1,0 kg/m²/strat 
- se recomandă 2, 3 

straturi700217 MARISEAL DETAIL Membrană hidroizolantă detalii acoperiş neagră 6kg 1

Membrane lichide poliuretanice pentru hidroizolarea acoperişurilor

= valabil pe Comandă speCială

= valabil pe Comandă speCială

MARISEAL 250

MARISEAL dEtAIL
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MARISEAL 400® este un înveliş superior din poliuretan alifatic, elastic, stabil la UV 
şi din punct de vedere al culorii, ce se aplică peste membrana de hidroizolaţie 
MARISEAL SYSTEM®, conferind un finisaj rezistent ce poate suporta condiţii de 
trafic pietonal casnic.
Utilizarea MARISEAL 400® are ca rezultat o suprafaţă rezistentă, stabilă din punct 
de vedere al culorii şi decorativă, lucioasă, uşor de curăţat ce nu permite formarea 
unei pelicule de praf pe suprafaţă.

MARISEAL 420® este un înveliş superior din poliuretan alifatic, dur-elastic, stabil 
la UV şi din punct de vedere al culorii, ce se aplică peste sistemul de hidroizolaţie 
MARISEAL SYSTEM®, oferind un finisaj rezistent ce poate suporta condiţii de trafic 
pietonal greu şi trafic rutier uşor.
Utilizarea MARISEAL 420® are ca rezultat o suprafaţă rezistentă la abraziune, 
lucioasă, uşor de curăţat, stabilă din punct de vedere al culorii şi la UV şi nu permite 
formarea unei pelicule de praf.

Cod Denumire Buc/bax Consum

700230 MARISEAL 400 Vopsea acoperire membrane albă 20kg 1

cca.125 gr/m²/strat - 
se recomandă  

1, 2 straturi

700231 MARISEAL 400 Vopsea acoperire membrane albă 10kg 1

700232 MARISEAL 400 Vopsea acoperire membrane albă 5kg 1

700239 MARISEAL 400 Vopsea acoperire membrană gri 10kg 1

700240 MARISEAL 400 Vopsea acoperire membrană gri 5kg 1

Cod Denumire Buc/bax Consum

700236 MARISEAL 420 Vopsea acoperire membrane albă 20kg 1 cca.250 gr/m²/strat - 
se recomandă  

1, 2 straturi700241 MARISEAL 420 Vopsea acoperire membrane gri 20kg 1

= valabil pe Comandă speCială

MARISEAL 400

MARISEAL 420
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= valabil pe Comandă speCială

MARISEAL 710®  este o amorsă poliuretanică transparentă, rigidă, cu putere mare de 
penetrare, monocomponentă şi cu uscare rapidă. Pe bază de solvenţi. 
Utilizată ca amorsă în aplicaţii de hidroizolaţie şi de etanşare pe suprafeţe absorbante. 
Poate fi de asemenea folosită ca amorsă pe carton bituminos cu finisaj mineral.

Cod Denumire Buc/bax Consum

700250 MARISEAL 710 Amorsă pentru suprafețe absorbante 17kg 1

cca.0,2 kg/m²/strat 
- se recomandă 

1 strat

700251 MARISEAL 710 Amorsă pentru suprafețe absorbante 10kg 1

700252 MARISEAL 710 Amorsă pentru suprafețe absorbante   5kg 1

700253 MARISEAL 710 Amorsă pentru suprafețe absorbante   1kg 1

MARISEAL 710

MARISEAL® AQUA PRIMER este o amorsă epoxidică bicomponentă transparentă, 
rigidă, pe bază de apă. 
Utilizată ca amorsă universală în aplicaţii de hidroizolaţie, etanşare şi de acoperire 
a pardoselilor, pe suprafeţe absorbante şi neabsorbante.

Cod Denumire Buc/bax Consum

700257  MARISEAL AQUA PRIMER Amorsă suprafețe neabsorbante B 5kg 1

cca. 0,1 kg/m²/strat - 
se recomandă  

1, 2 straturi

700258 MARISEAL AQUA PRIMER Amorsă suprafețe neabsorbante B 1kg 1

700310 MARISEAL AQUA PRIMER Amorsă suprafețe neabsorbante A 3kg 1

700311 MARISEAL AQUA PRIMER Amorsă suprafețe neabsorbante A 15kg 1

MARISEAL AQUA PRIMER

MARISEAL 750® este o amorsă epoxidică bicomponentă transparentă, rigidă, fără 
solvenţi, cu rezistenţă chimică şi mecanică ridicată. MARISEAL 750® este utilizat în 
principal ca amorsă pentru învelişuri poliuretanice.

Cod Denumire Buc/bax Consum

700259  MARISEAL 750 Amorsa pt. membrane hidroizolatie rezervoare apa A 4kg 1 0,2- 0,3 kg/m²/strat - 
se recomandă 1 strat700260 MARISEAL 750 Amorsa pt. membrane hidroizolatie rezervoare apa B 2kg 1

MARISEAL 750

MARISEAL® FABRIC este un material geotextil poliesteric, neţesut (60-65gr/m2). 
MARISEAL® FABRIC se utilizează în principal ca material textil de ranforsare, în 
combinaţie cu membranele de hidroizolaţie MARISEAL® cu aplicare lichidă.   

Cod Denumire Buc/bax

700275 MARISEAL FABRIC Pânză armare 0,20m x 100m 1

700276 MARISEAL FABRIC Pânză armare 1,0m x 100m 1

MARISEAL FABRIC
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Hidroizolație pentru zone umede sub placări ceramice

Sigilant pentru pardoseli și îmbinări

MARISEAL 270® este o membrană de hidroizolare din poliuretan cu aplicare lichidă, elastică, 
monocomponentă, alcalin rezistentă, utilizată pentru hidroizolaţia de durată a zonelor umede.
Atunci când se întăreşte, MARISEAL 270® devine o membrană foarte elastică, 100% impermeabilă 
ce oferă protecţie de lungă durată structurilor pe care se aplică, chiar şi în cele mai dificile condiţii.

Cod Denumire Buc/bax Consum

700209 MARISEAL 270 Membrană hidroizolație zone umede sub placările ceramice gri 15kg 1
0,5 kg/m²/strat -  

se recomandă  
2, 3 straturi

700208 MARISEAL 270 Membrană hidroizolație zone umede sub placările ceramice gri 25kg 1

700210 MARISEAL 270 Membrană hidroizolație zone umede sub placările ceramice gri 6kg 1

MARISEAL 270

MARIFLEX® PU 40 este un mastic poliuretanic, monocomponent, tixotropic, 
permanent elastic, cu aplicare și întărire la rece, utilizat pentru etanșare și sigilare a 
rosturilor. Se întărește în contact cu umiditatea din aer. Masticul este rezistent la UV și 
intemperii, rezistă la apă, căldură și îngheț, rezistă la detergenți, uleiuri, combustibili și 
apă de mare. Aderă excelent la majoritatea materialelor de construcții. 

MARIFLEX PU40

Cod Denumire Buc/bax

700406 MARISEAL MARIFLEX PU40 mastic alb 600ml 12

700407 MARISEAL MARIFLEX PU40 mastic gri 600ml 12

MARITHAN® este o membrană din poliuretan modificat monocomponent cu aplicare 
lichidă, cu elasticitate ridicată şi permanentă, ce se aplică şi se întăreşte la rece, pe 
bază de apă, utilizată pentru hidroizolaţie de lungă durată.

MARItHAN

Cod Denumire Buc/bax Consum

700296 MARITHAN Membrană hidroizolantă poliuretanică alb 15kg 1

0,5 kg/m²/strat -  
se recomandă  

2, 3 straturi

700297 MARITHAN Membrană hidroizolantă poliuretanică alb 4kg 1

700298 MARITHAN Membrană hidroizolantă poliuretanică alb 1kg 1

700295 MARITHAN Membrană hidroizolantă poliuretanică alb 25kg 1

700290 MARITHAN Membrană hidroizolantă poliuretanică gri 25kg 1
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Membrane lichide poliuretanice pentru hidroizolarea rezervoarelor de apă

Membrane lichide poliuretanice pentru hidroizolarea fundaţiilor

MARISEAL 600® este o membrană permanent elastică de poliuretan, bicomponentă, 
cu aplicare lichidă, pe bază de bitum, utilizată pentru impermeabilizarea şi protecţia 
de durată a fundaţiilor şi a zidurilor de susţinere.  Atunci când este aplicată, formează 
o membrană uniformă, foarte elastică, fără îmbinări sau fără posibilitatea de scurgere.

Cod Denumire Buc/bax Consum

700214 MARISEAL 600 Membrană hidroizolantă fundații bază B 20L  1

cca. 1,0 l/m²/strat -  
se recomandă  

1, 2 straturi

700218 MARISEAL 600 Membrană hidroizolantă fundații activator A 20L 1

700215 MARISEAL 600 Membrană hidroizolantă fundații bază B 5L 1

700219 MARISEAL 600 Membrană hidroizolantă fundații activator A 5L 1

MARISEAL 300® este o membrană de poliuretan bicomponentă, cu aplicare lichidă, 
fără solvenţi, elastică, utilizată pentru impermeabilizarea şi protecţia de lungă durată 
a rezervoarelor de apă.
MARISEAL 300® este o soluţie pe bază de răşini poliuretanice elastomerice hidrofobe 
pure, care atunci când sunt aplicate au ca rezultat o membrană elastică uniformă cu 
proprietăţi de rezistenţă mecanică, chimică, termică şi la factori naturali.

Cod Denumire Buc/bax Consum

700212 MARISEAL 300 Membrană hidroizolație rezervoare apă potabilă alb A 6kg 1

cca. 0,6 kg/m²/strat - 
se recomandă  

2, 3 straturi

700213 MARISEAL 300 Membrană hidroizolație rezervoare apă potabilă alb B 1kg 1

700225 MARISEAL 300 Membrană hidroizolație rezervoare apă potabilă bleu deschis A 6kg 1

700226 MARISEAL 300 Membrană hidroizolație rezervoare apă potabilă bleu deschis B 1kg 1

= valabil pe Comandă speCială

MARISEAL 300

MARISEAL 600
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Membrane lichide poliuretanice pentru hidroizolarea teraselor şi acoperişurilor

MARITRANS® TILE-PRIMER este o amorsă transparentă, monocomponentă, pe bază 
de solvenţi ce activează chimic suprafeţele din sticlă şi emailate, oferind o aderenţă 
excelentă pentru învelişul ce urmează a fi aplicat.

Cod Denumire Buc/bax Consum

700261 MARITRANS TILE PRIMER Amorsă pentru membranele transparente 1kg 1 cca. 30-40gr/m²/strat -  
se recomandă 1, 2 straturi

MARItRANS tILE PRIMER

MARITRANS MD® este un înveliş din poliuretan alifatic monocomponent, transparent, dur-
elastic, cu conţinut ridicat de solide, utilizat pentru hidroizolaţie de lungă durată. Învelişul de 
înaltă tehnologie este stabil la UV, nu se îngălbeneşte, este stabil la condiţiile meteorologice, 
rezistent la alcalini şi substanţe chimice. Rămâne transparent şi elastic chiar şi după 
îmbătrânire. Hidroizolează suprafeţele deteriorate din sticlă şi protejează fragmentele de 
sticlă în caz de spargere. 

Cod Denumire Buc/bax Consum

700262 MARITRANS MD Membrană transparentă pentru hidroizolare 20kg 1

cca. 0,4 kg/m²/strat 
- se recomandă  

2, 3 straturi

700263 MARITRANS MD Membrană transparentă pentru hidroizolare 10kg 1

700264 MARITRANS MD Membrană transparentă pentru hidroizolare  5kg 1

700265 MARITRANS MD Membrană transparentă pentru hidroizolare 1kg 1

MARItRANS Md
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MARITRANS® FINISH este un înveliş din poliuretan alifatic monocomponent, satinat-mat, 
transparent, semi-rigid, utilizat pentru finisajul cu aspect mat al învelişurilor poliuretanice 
MARITRANS® . 
MARITRANS® FINISH este stabil la UV, nu se îngălbeneşte, rezistă la abraziune, alcalini şi la 
substanţe chimice. Oferă suprafeţei un aspect satinat-mat.

MARISEAL 770® este un material de etanşare monocomponent, semi-
rigid, din poliuretan alifatic ce formează o peliculă transparentă, cu 
rezistenţă ridicată la factori mecanici şi la abraziune. Este stabil la UV, 
nu se îngălbeneşte şi conferă un grad ridicat de aderenţă la suprafaţă.
MARISEAL 770® creează o suprafaţă ce nu absoarbe apa şi petele 
lichide. Protejează împotriva uzurii mecanice, formării de praf, 
murdăriei, petelor, uleiurilor și substanțelor chimice.

MARISEAL 800® este un material de etanşare monocomponent siloxanic/
silanic transparent, cu putere mare de penetrare, ce nu formează peliculă, 
nu se îngălbeneşte, respinge apa şi clorurile.
MARISEAL 800® permite suprafeţei să respire, este stabil la UV şi nu 
schimbă culoarea sau aspectul substratului. Creează o suprafaţă ce nu 
absoarbe apa, fiind astfel protejată de umiditate şi îngheţ, pete şi ioni de 
clorură, pe termen lung.

Cod Denumire Buc/bax Consum

700270 MARITRANS FINISH Vopsea acoperire satinată 10kg 1
cca. 0,1 kg/m²/strat - 
se recomandă 1 strat700271 MARITRANS FINISH Vopsea acoperire satinată 4kg 1

700272 MARITRANS FINISH Vopsea acoperire satinată 1kg 1

Cod Denumire Buc/bax Consum

700300 MARISEAL 770 Sigilant pentru pardoseli piatră, beton 10kg 1

0,2 kg/m²/strat - 
se recomandă 2 

straturi

700299 MARISEAL 770 Sigilant pentru pardoseli piatră, beton 17kg 1

700302 MARISEAL 770 Sigilant pentru pardoseli piatră, beton 1kg 1

700301 MARISEAL 770 Sigilant pentru pardoseli piatră, beton 4kg 1

Cod Denumire Buc/bax Consum

700304 MARISEAL 800 Soluție hidrofugă pentru piatra naturală 10kg 1

0,2 kg/m²/strat - 
se recomandă  
1 strat generos

700303 MARISEAL 800 Soluție hidrofugă pentru piatra naturală 15kg 1

700306 MARISEAL 800 Soluție hidrofugă pentru piatra naturală 1kg 1

700305 MARISEAL 800 Solutție hidrofugă pentru piatra naturala 4kg 1

MARItRANS FINISH 

MARISEAL 770

MARISEAL 800

Sigilanți pentru piatră naturală și beton
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