
                        MASTERSEAL 501
                                  Mortar de impermeabilizare 
             prin cristalizarea in adancime a suprafetei aplicate

Fişa Tehnică

Descrierea materialului. 
Masterseal 501 este un mortar cu actiune cristalina.
Cum lucreaza mortarul cu actiune cristalina?         
Atunci cind betonul a  fost pus in opera si urmeaza procesul 
de  maturare,  acesta  pierde  majoritatea   apei  adaugata  in 
procesul  de fabricare, generand spatii mici cum ar fi pori si  
capilaritati. Pierderea apei face ca betonul sa se contracte si, 
uneori, in conditii de temperatura ridicata se produc fisuri, iar 
cind este supus actiunii   apei  in anumite momente aceste 
crapaturi,  pori   si  capilaritati  fac  ca  betonul  sa  devina 
permeabil, ducand in final la deteriorare. 
 Dupa  aplicare,  substantele  chimice  active  din  acest 
mortar reactioneaza cu derivatii  umezi ai betonului  (sarurile 
pe baza de calciu) formand cristale insolubile. 

Aceste cristale patrund in structura betonului,colmatand fisurile, porii si capilaritatiile oprind astfel 
infiltratile de apa. Dezvoltarea cristalelor si penetrarea acestora variaza in functie de densitatea si 
absorbtia suprafetei din beton, oricum acestea vor penetra pana acolo unde este prezenta apa.
Dupa ce procesul de cristalizare s-a finalizat (7 zile), substantele chimice din mortarul hidroizolant  
raman active pe toata durata de viata a suprafetei aplicate. Orice contact ulterior cu apa va reactiva 
procesul de etansare.

Domenii de utilizare
Fundatii, pivnite, subsoluri, demisoluri, tuneluri, terase, piscine, camere tehnice, rezervoare pentru 
incendiu, baraje, diguri, canale de irigatii, prefabicate din beton pentru sisteme de canalizare (ape 
pluviale). 

Date tehnice

*Aceste valori sunt valabile la 23º C. si 50% 
umiditate relativa.
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Dupa aplicarea  Masterseal 501, 
suprafata  devine  impermeabila 

Rezistenta la compresiune Aprox.15 N/mm2

Temperatura de exploatare -20+ 80 ºC
Densitate, kg/m3      1173     
Culoare Gri 
Rezistenta la presiune pozitiva 7 bari
Rezistenta la presiune negativa 7 bari



Proprietatile materialului 
Asigura  o  impermeabilizare  integrala  si  permanenta,  devenind 
parte integranta in structura pe care este aplicat.  Rezistent la UV.
Protejeaza betonul si armatura impotriva substantelor corozive din 
apa
Actiunea cristalelor este reactivata in contact cu apa.
Nu are efect toxic asupra apei potabile. 
Rezervoarele si alte structuri care retin apa pot fi umplute la 24 de 
ore  dupa  aplicarea  Masterseal  501,  deoarece  dezvoltarea 
cristalelor este accelerata de presiunea apei.
Pentru aplicatiile interioare, rezista la presiunea  negativa din panza freatica (ex.foto).

Pregatirea suprafetei de aplicare
Suprafetele care urmeaza sa fie tratate trebuie sa fie curatate de praf, grasimi, reziduri de tratare,  
ulei de decofrare,etc. Indepartati orice urma de lapte de ciment si asigurati o suprafata poroasa, 
usor  rugoasa,  lucru  esential  pentru  o  aderenta  adecvata  la  tratamentul  cu  Masterseal  501. 
Suprafetele  din  beton  care  prezinta  gauri,  tencuielile  deteriorate  trebuie  reparate  cu  mortare 
adecvate (ex. Emaco S88C). Daca exista infiltratii de apa se va folosi un mortar cu intarire rapida 
(Masterseal 590, Kristop, Waterplug). 
Suprafetele care urmeaza sa fie tratate, daca nu sunt deja umede, trebuie saturate cu apa  pentru 
o perioada de 24 h inainte de prima aplicare.
Tehnologia MASTERSEAL® 501 necesita prezenta apei pentru ca substantele chimice active sa 
poata migra in suprafata betonului.  Dezvoltarea cristalelor  se va produce pana acolo unde va 
patrunde apa.
Umezeala si varul stins prezente in stratul suport reactioneaza cu substantele chimice active din 
Masterseal 501 pentru a crea o bariera continua de cristale insolubile. Cristalele vor patrunde in  
structura vaselor capilare din beton, blocand eficient trecerea apei, dar permitand in acelasi timp 
transmiterea aerului si vaporilor de apa, lasand astfel structura sa respire.
Structurile supuse scurgerilor sau infiltrarilor de apa trebuie analizate cu atentie pentru a determina 
cauza.Apa existenta trebuie indepartata pentru a realiza un control amanuntit. Fisurile statice de 
peste  1  mm  trebuie  largite,  semiuscate  (indepartat  excesul  de  apa)  si  reparate  cu  mortar 
Masterseal 501 peste un strat pensulat de Masterseal 501. Fisurile dinamice trebuie transformate 
in rosturi etansate elastomeric.

Suprafete de aplicare admise 
Masterseal 501 se aplica pe suprafete cum ar fi: beton, sapa, tencuiala (insa nu tencuiala pe baza 
de polimeri  modificati  sau acele suprafete tratate cu produse de impermeabilizare pe baza de 
silicon). Se aplica atat la constructii noi cat si vechi.

Prepararea materialului pentru aplicare
Se recomanda intotdeauna adaugarea de apa peste Masterseal 501 si nu invers. Se amesteca 
aproximativ 7,5 litri apa cu 25 kg Masterseal 501 (cat sa fie lucrabil cu pensula).Pentru aplicare 
mecanica se adauga apa in functie de consistenta dorita..

2



Timpul de aplicare al materialului
Amestecati o cantitate de Masterseal 501 care poate fi folosita in decurs de 20 – 60 minute in 
functie de temperatura mediului ambiant.

Condiţii de aplicare
A nu se lucra pe suport îngheţat sau dacă este posibil să îngheţe în urmatoarele 24de ore.
Temperatura de aplicare: +5 si+30º C.
A nu se lucra în plin soare sau pe vânt puternic.
A nu se aplica pe suprafete exterioare daca sunt conditii de ploaie in urmatoarele 4-6 ore de la  
aplicare.Pe timp calduros, daca procesul de uscare este prea rapid, să se reumezească suprafata 
aplicata cu Masterseal 501 în timpul aplicării.
Masterseal 501 trebuie să fie aplicat (prin pensulare) pe o suprafaţă de beton turnată cu cel puţin 
28 zile în urmă
Aplicarea materialului

Aplicarea manuala
Masterseal 501 poate fi aplicat cu ajutorul pensulei. 
Mortarul se aplica in 2 straturi uniforme, perpendiculare unul pe celalalt,  
al doilea strat aplicat dupa ce primul strat este intarit, de obicei la 3 - 4 h  
de  la  aplicarea primului  strat  (in  functie  de  temperatura).A se  umezi 
(intre straturi) stratul precedent. 
Consum
Aplicarea a doua straturi de pasta Masterseal 501: 1 kg/mp/strat

Aplicarea in constructii noi 
Masterseal  501 poate fi  aplicat  imediat dupa turnarea betonului  (ex.  fundatii)  prin  cernere.Apa 
necesara procesului de hidratare a betonului  va asigura si necesarul de apa  pentru Masterseal 
501. 
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Aplicarea mecanică
Masterseal 501 trebuie pregătit în prealabil,în afara maşinii.Se utilizează o maşină cu debit slab 
(tencuieli foarte subtiri), cu un tub de aeraj de 8 mm.Se proiectează metodic într-un strat regulat,  
fără lipsuri sau surplusuri. Se netezeşte cu o gletiera tencuiala, pentru finisare.

Depozitare 
Se recomanda depozitarea in spatii acoperite ferite de inghet.

Mod de ambalare
MASTERSEAL 501 este livrat in saci de 20 kg (produs in Turcia) 
sau 25 kg (produs in Belgia).

Termen de valabilitate
12 luni  

Curatarea echipamentului
Se recomanda curatarea uneltelor si echipamentului imediat dupa folosire. 

Masuri de siguranta si protectie
Masterseal  501 fiind pe bază de ciment  poate fi  iritant  pentru piele şi  ochi.  Utilizaţi  mănuşi  şi  
ochelari de protecţie. Este recomandat să purtaţi o mască antipraf. Clătiţi imediat cu apa în cazul 
stropirii. Consultaţi un medic în cazul unei iritaţii prelungite. Dacă s-a produs ingestia, consumaţi 
apă sau lapte şi consultaţi un medic. A nu se lasa la indemana copiilor. 
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