
MASTERSEAL 525
Sistem de impermeabilizare flexibil pe baza de ciment si polimeri modificati

Fisa Tehnica

Descrierea materialului 
MASTERSEAL 525 este un sistem bicomponent de ciment şi
acrili modificaŃi, care necesită mixarea doar la locul de punere
în operă pentru a obŃine produsul ideal de impermeabilizare a
suprafeŃelor din beton, tencuiala, sapa. 

Domenii de utilizare 
MASTERSEAL 525 poate fi utilizat, pentru impermeabilizarea:
rezervoarelor de apă potabila sau pentru incendiu, piscinelor, bazinelor piscicole, subsolurilor,
demisolurilor, pivnitelor, fundatiilor, teraselor  

ProprietăŃile materialului 
� Un strat de 1 mm asigură protecŃia la carbonatare echivalentă cu a unui perete de beton de

peste 80 cm 
� AderenŃă excelentă, atât pe suprafeŃele poroase cât şi pe cele neporoase 
� Flexibilitate 
� Nu este toxic, fiind ideal pentru contactul cu apa potabilă
� Deşi este impermeabil, permite suprafeŃei să respire 
� Spre deosebire de produsele tradiŃionale care necesită un strat suport din beton de 7 – 28

zile, MASTERSEAL 525 poate fi aplicat pe un beton de 24 h 
� Rezistent împotriva traficului ocazional (pentru terase  se recomanda placarea cu gresie)

Date tehnice 

 Densitate 1800 kg / mc 
Toxicitate Nu este toxic 

Penetrare de apa 7 bari – fără infiltrări (2mm dft) 

Alungire >5% (fără aderenŃă) 
Coeficient vapori de apă >3,64 x 10-4 cmp/s 

AbsorbŃia iniŃială a suprafaŃei >95% reducere împotriva controlului 
RezistenŃa la difuzia de CO2 R>357 m 

Sc 89 cm (1mm dft) 
Sc – grosimea echiv.a betonului 
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Difuzia ionilor cloruraŃi Penetrare 0 la 90 zile 

Coeficient de difuzie a oxigenului DO2 7,6 x 10-6 cmp/s 
RezistenŃă la încovoiere 4 N/mmp 

RezistenŃă la compresiune 10 N/mmp 
AderenŃă 2,5 N/mmp 

AbsorbŃia apei sub presiune 7 bari 
AbsorbŃia apei prin capilare 0,04 kg/mp 

Absorbtia apei prin latex 2% 

RezistenŃă la razele UV Rezistent
Temperatura de exploatare - 20+80 °C

Rezistenta la presiune pozitiva 7 bari(pentru un consum de 6 kg/mp)
Rezistenta la presiune negativa 3 bari(pentru un consum de 4 kg/mp)

Culoare alb 

RezistenŃa la compuşi chimici
MASTERSEAL 525 are o excelentă  rezistenŃă  la uzură  şi  la mediu şi  o  rezistenŃă  bună  la
compuşii chimici: benzină, acizi slabi, hidroxid de sodiu, clorură de calciu, săruri anti-îngheŃ. 

Efectul presiunii hidrostatice
La testele efectuate, s-a dovedit ca MASTERSEAL 525 rezistă la o presiune pozitiva de 7 bari
(70 m coloană apă). Gradul de rezistenŃă al MASTERSEAL 525 la apa sub presiune depinde
de grosimea stratului aplicat. Valorile grosimii depind de creşterea presiunii cu adâncimea.

Difuzia de ioni cloruraŃi
MASTERSEAL 525 asigură o barieră eficientă împotriva sărurilor din apă, cum ar fi clorurile şi
sulfaŃii. Evaluările independente au demonstrat că şi după 190 de zile de imersiune constantă,
MASTERSEAL 525 a eliminat complet difuzia clorurilor.

Pregătirea suprafetei de aplicare 
SuprafaŃa trebuie să nu fie deteriorată, să fie curată, desprăfuită, să nu prezinte particule
libere, lapte de ciment, vaselină, rugină şi alte impurităŃi. Metodele de curăŃare adecvate includ
spălare cu apă sub înaltă presiune sau sablare. SuprafeŃele foarte rugoase, crăpăturile şi
găurile trebuie să fie nivelate înainte de aplicarea MASTERSEAL 525, cu mortare din gama
EMACO NANOCRETE. SuprafeŃele aplicate (beton,tencuieli) se recomandă a fi udate în
prealabil cu apă curată, de preferinŃă cu 24 de ore premergător aplicării produsului. 

Conditii de aplicare
Este esenŃială o temperatură minimă de +5°C (suport şi aer). 
A nu se lucra pe suport îngheŃat sau dacă este posibil să îngheŃe în urmatoarele 24 de ore.

Prepararea materialului 
Se toarna componenta lichida (8kg) intr-un recipient curat peste care se presara usor toata
componenta pulverulenta (25kg) si in acelasi timp se amesteca cu un mixer la turatie mica.
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