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Abizol P: Compus bituminos pentru straturi hidroizolatoare  
 

Abizol P este un compus bituminos modificat cu cauciuc sintetic şi răşini dezvoltat pentru realizarea hidroizolaŃiilor 
fără rosturi ale suprafeŃelor, acoperişurilor şi suprafeŃelor sau zonelor construcŃiilor aflate în subsol sau sub nivelul 
solului. Este un produs ideal pentru climatul temperat European – membranele sunt foarte rezistente la fisuri sau 
crăpături provocate de îngheŃ (aşa cum apar la drumurile asfaltate) puternic fixate de suprafeŃele suport şi să 
absoabă parŃial deformaŃiile şi deplasările suprafeŃelor şi microfisurile. Abizol P poate fi aplicat chiar şi pe suprafeŃe 
umede sau uşor umezite 
BENEFICII 

� poate fi aplicat chiar şi pe suprafeŃe umede sau uşor umezite 
� crează straturi şi membrane hidroizolatoare elastice 
� rezistă la acizi sau baze în concentraŃie redusă 

APLICAłII TIPICE 
� Realizarea de straturi hidroizolatoare de tip mediu  
� Lucrări de hidroizolare pe carton bitumat (la terase/acoperişuri) 
� Realizarea de straturi de acoperire hidroizolatoare cu plasă din fibră de sticlă 
� Lucrări de hidroizolare exterioare la fundaŃii/ infrastructura clădirilor/construcŃiilor 
� Lucrări de hidroizolare exterioare la bazine de apă industriale 
� Lucrări de hidroizolare exterioare la cuve, rezervoare ingropate 
� Protejarea straturilor hidroizolatoare din carton bitumat sau din alte materiale specifice. 

STANDARDE  În concordanŃă cu cerinŃele din norma Poloneză PN-B-24006:1997 
Product are certificate de conformitate în concordanŃă cu normele centrului Polonez pentru Cercetare şi Certificare. 
DATE TEHNICE 
ConsistenŃă substanŃă semi-lichidă 
Culoare neagră 
Temperatura de aplicare +5°C … +35ºC 
Timp iniŃial de uscare 6 ore 
Timp de întărire 12 ore 
Consum  0,5-0,7 kg/m² pentru 1 strat 
Număr de straturi  2 – 3 în funcŃie de modalitatea aplicare  

Datele tehnice şi instrucŃiunile de aplicare sunt declarate în condiŃii standard de temperatură de +23ºC ± 2ºC şi 
umiditate de cca. 60%. Temperaturile mai scăzute sau o umiditate mai ridicată pot mări timpul de întărire. 
 
INSTRUCTIUNI DE APLICARE 
Pregătirea suprafeŃelor: SuprafeŃele nu trebuie să fie îngheŃate sau acoperite cu chiciură, brumă sau cu apă care 
bălteşte. CurăŃaŃi praful, muchiile tăioase şi toŃi ceilalŃi contaminanŃi. CurăŃaŃi rugina de pe elementele metalice. 
UmpleŃi spaŃiile şi aplicaŃi pe suprafeŃele poroase/rugoase cu mortar de ciment. TrataŃi suprafeŃele rugoase sau 
absorbante precum şi cele din beton expuse presiunii apei cu primer Abizol R (nu utilizaŃi amorse sau primeri pe 
bază de apă), lăsaŃi primerul să se usuce. La repararea învelitorilor acoperişurilor vechi: înlăturaŃi resturile de 
materiale şi alŃi contaminanŃi, bulele şi umflăturile tăiaŃi-le transversal şi lipiŃi-le cu adeziv Abizol KL DM sau cu 
pastă bituminoasă ranforsată cu fibre APA STOP TYTAN Professional. UmpleŃi spaŃiile, golurile şi găurile cu 
mastic cauciuc-bitum Abizol G sau cu pastă bituminoasă ranforsată cu fibre APA STOP TYTAN Professional. 
Aplicare: AplicaŃi “la rece”. Înainte de aplicare la temperature scăzute, depozitaŃi produsul pentru cel puŃin 12 ore 
într-un spaŃiu călduros (încălzit). UtilizaŃi suportul şi o pensulă pentru aplicare. AplicaŃi următorul strat numai după 
cel aplicat s-a uscat.  
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1. FundaŃii, părŃi ale subsolurilor, hidroizolaŃii sub materialele de placare: AplicaŃi produsul în 2-3 
straturi în funcŃie nivelul de protecŃie dorit (regimul de precipitaŃii local). În cazul terenurilor “dificile” (cu posibile 
deplasări sau alunecări, expunere la mari cantităŃi de apă de orice fel) este recomandat să aplicaŃi 3 straturi şi să 
utilizaŃi o plasă de armare înglobată între două straturi de hidroizolaŃie.  

2. Tavanele / Planşeele din beton armat – acoperiŃi suprafaŃa cu primer Abizol R şi aplicaŃi cel puŃin 3 
straturi de mastic în care înglobaŃi 2 straturi de plasă de armare; susŃineŃi plasa pe elementele verticale pe 
acoperişuri. Pentru a prelungi durata de viaŃă a stratului hidroizolant este recomandat să împrăştiaŃi/aplicaŃi pe 
materialul de acoperire nisip în proporŃie de câteva procente. 

3. ReparaŃiile straturilor acoperitoare ale acoperişurilor: aplicaŃi cel puŃin 3 straturi de mastic. Pentru a 
prelungi durata de viaŃă a stratului hidroizolant este recomandat să împrăştiaŃi/aplicaŃi pe materialul de acoperire 
nisip. 
Note: Nu utilizaŃi la interiorul clădirilor. ConŃine solvenŃi organici – a nu se combina cu spumă de polistiren 
(expandat).  
CurăŃare: CurăŃaŃi cu solvenŃi nafta sau cu alŃi solvenŃi organici. 
 

INFORMAłII LOGISTICE 
 

ConŃinut Ambalaj BucăŃi/EURO palet 
9 kg Găleată 44 
18 kg Găleată 33 

 
 

INFORMAłII DESPRE TRANSPORT 
Rutier: ADR: clasa 3, PG III, UN 1139 
Maritim: IMDG: clasa 3, PG III, UN 1139 
Aerian: ICAO / IATA-DGR: clasa 3, PG III, UN 1139 
Numar UN : 1139  

 

 
MĂSURI DE PRECAUłIE 
LuaŃi măsurile de precauŃie obişnuite. PăstraŃi produsul departe de orice sură de foc sau scântei. Pentru informaŃii 
detaliate consultaŃi Fişa de Securitate şi SiguranŃă disponibilă la cerere la Selena Romania.  
 

R10 Inflamabil R52/53 Nociv pentru organizmele acvative, poate cauza efecte adverse de lugă durata în mediul 
acvatic. S2 A nu se lăsa la îndemâna copiilor, S23 Nu inhalaŃi vaporii S24/25 EvitaŃi contactul cu pielea şi ochii 
S36/37 PurtaŃi îmbrăcăminte şi mănuşi de protecŃie potrivite S43 In caz de incendiu utilizaŃi: spumă, pulbere pentru 
stingerea focului, dioxid de carbon, apă sub presiune S62 Dacă este înghiŃit, nu induce vomă: consultaŃi un medic 
imediat şi prezentaŃi-I eticheta ambalajului.  
 
InstrucŃiuni depozitare deşeuri: Resturile de produs, precum si ambalajele golite trebuie aruncate în locuri 
stabilite prin reglementările legale. 
 
Odată cu publicarea acestei SpecificaŃii Tehnice, ediŃiile anterioare nu mai sunt valabile. 
 

InformaŃiile din această fişă sunt furnizate pe baza cercetărilor Selena şi sunt considerate corecte. Totuşi datorită faptului că metodele şi 
condiŃiile de utilizare ale produselor nu se află sub controlul nostru, aceste informaŃii nu vor fi utilizate ca substitute pentru probele 
efectuate de clienŃi pentru a se asigura că produsele Selena sunt adecvate pentru aplicaŃii specifice. Singura garanŃie oferită de Selena 
este aceea că produsele îndeplinesc specificaŃiile curente de vânzare. ModalităŃile exclusive de despăgubire pentru încălcarea acestei 
garanŃii sunt: rambursarea contravalorii preŃului de vânzare sau înlocuirea produsului care nu întruneşte aceste garanŃii. Selena 
România îşi declină orice răspundere pentru daunele accidentale. Sugestiile de utilizare a produselor nu vor putea fi considerate motive 
de încălcare a drepturilor conferite de un anume brevet. 

 

Durata de depozitare a produsului în ambalajul original, păstrat la 
temperaturi cuprinse între 0ºC şi +30 ºC într-un spaŃiu uscat este 
de 12 luni de la data fabricaŃiei. Poate fi păstrat chiar sub 0ºC. 
Data de expirare este inscripŃionată pe ambalaj 

UN 1139 


