
                         Masterseal 588
                               Produs bicomponent flexibil,
                        impermeabil pentru suprafete din beton 

Fisa Tehnica

Descrierea materialului
MASTERSEAL 588 este un produs elastomeric, bicomponent, gata 
de utilizare, pe bază de răşini sintetice în dispersie şi o combinaţie 
de adezivi selectaţi cu nisip cuarţos având o granulometrie specială.

Domenii de utilizare 
MASTERSEAL  588  poate  fi  utilizat,  pentru  impermeabilizarea: 
rezervoarelor de apă, piscinelor, subsolurilor, demisolurilor, pivnitelor, fundatiilor, teraselor, etc 

Proprietatile materialului (avantaje)
- După maturizare, o membrană de MASTERSEAL 588 cu grosimea de 2 mm va suporta o 
deplasarea  a  suportului  de  până  la  0,5  mm,  sau  1,2  mm  atunci  când  este  armată  cu 
MASTERSEAL 588 Mesh
- Rămâne flexibil atunci când este imersat în lichid
- Rezistenţă chimică bună împotriva apei dedurizate, a apelor reziduale menajere, a gunoiului  
şi a altor lichide moderat  agresive faţă de substraturile minerale
- Rezistent împotriva traficului ocazional (pentru terase  se recomanda placarea cu gresie)
- Rezistent la îngheţ-dezgheţ
- Permeabil la vaporii de apă
- Dupa aplicare devine impermeabil
- Este rezistent la presiunea hidrostatică pozitiva (1,5bari), cat şi negativa (1 bar)
- Poate fi aplicat pe suporturi umede
- Aprobat pentru contactul cu apa potabilă

Date tehnice
Culoare – gri
Toxicitate - non toxic
Densitate umedă - 1,68 kg/litru
Aderenţă la suprafeţe din beton (28 zile)conf.EN 1542 ≥ 0,81 la 0,90 N/mm²
Rezistenţă la întindere (28 de zile) - 0,64 N/mmp
Rezistenta la presiune pozitiva - 1,5 bari 
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Rezistenta la presiune negative - 1 bar
Rezistenţă  chimică  -  Rezistenţă  chimică  şi  rezistenţă  la  sulfaţi  superioare  faţă  de  masele 
hidroizolatoare omogene monocomponente cimentoase
Permeabilitate a vaporilor de apă - μH2O  = 985
Permeabilitate CO2 - μCO2 = 100.000
Absorbţie a apei (ASTM 642C) = 1,48 %
Dilataţie (28 zile) -ambient 23,4 %, sub apă 16,2 %
Rezistenţă la îngheţ/dezgheţ (ISO/DIS 4846.2) - Fără desprindere după 50 de cicluri
Temperatura de exploatare : -20+60°C 

Pregătirea suprafetei de aplicare
Suprafaţa trebuie să nu fie deteriorată,  să fie curată,  desprăfuită,  să nu prezinte particule  
libere, lapte de ciment, vaselină, rugină şi alte impurităţi. Metodele de curăţare adecvate includ 
spălare cu apă sub înaltă  presiune sau sablare.  Suprafeţele  foarte  rugoase,  crăpăturile  şi  
găurile trebuie să fie nivelate înainte de aplicarea MASTERSEAL 588, cu mortare din gama 
EMACO NANOCRETE . 
Infiltraţiile de apă trebuie să fie etanşate înainte de aplicarea MASTERSEAL 588 cu ajutorul 
unui mortar cu priză  rapidă, cum ar fi, MASTERSEAL 590.
Suprafeţele,  neabsorbante  sau  absorbante(beton,tencuieli)  se  recomandă  a  fi  udate  în 
prealabil cu apă curată, de preferinţă cu 24 de ore premergător aplicării produsului.

Conditii de aplicare
În  timpul  aplicării  MASTERSEAL  588,  suprafaţa  trebuie  să  fie  umedă.  Este  esenţială  o 
temperatură minimă de +5°C si maxima de +30 °C (suport şi aer). A nu se lucra pe suport 
îngheţat sau dacă este posibil să îngheţe în urmatoarele 24 de ore.

Suprafete de aplicare admise
MASTERSEAL 588 poate fi  aplicat pe suporturi din ciment vechi sau noi cum ar fi:  beton, 
tenuiala, sapa, etc.  

Prepararea materialului
Goliţi aprox. 3/4 din componenta lichidă într-o găleată şi adăugaţi încet componenta sub formă 
de praf, malaxând constant cu un mixer cu viteză redusă, până când obţineţi o pastă omogenă 
(max.400-600 rot/min). Adăugaţi restul de componentă lichidă şi amestecaţi timp de 3 minute.  
Timp de repaos 5 minute,  după care amestecaţi  din nou timp de max.  2 minute.Astfel  se 
amesteca 25 kg praf cu cei 10 litri  in totalitate. Nu adaugati apa.Nu descompletati seturile,  
pentru a adauga praf sau lichid in plus. A nu se pune in recipient componenta lichida peste cea 
pulverulenta.

Timpul de aplicare al materialului
Durata de prelucrare a MASTERSEAL 588 depinde de temperatură:
- la 10°C: aproximativ 2 ore
- la 20°C: aproximativ 60 minute
- la 30°C: aproximativ 20 minute
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Aplicarea materialului
Pasta  obţinută,  MASTERSEAL  588  poate  fi  aplicată  cu  o 
pensula  cu  par  aspru,  sau  cu  gletiera  pe  suportul  curat  şi  
umezit  în  prealabil.Grosimea  recomandată  a  stratului  care 
urmează să fie aplicat depinde de presiunea anticipată a apei 
sau de abraziune. Se recomandă aplicarea produsului în strat 
subţire,  de cca.1mm/strat.  Grosimea necesară recomandată 
se obţine prin  aplicarea a 2 -  3  straturi.  Este  recomandată 
aplicarea unui al doilea sau al treilea strat în ziua următoare, 
cu  excepţia  cazurilor  în  care  temperatura  ambientală  este 
foarte ridicată. În acest caz, următorul strat poate fi aplicat  imediat ce stratul precedent este 
destul  de  uscat  (cel  puţin  după  6  ore).  Aplicaţi  întotdeauna  cel  puţin  două  straturi  de 
MASTERSEAL 588, încrucişat, unul pe orizontală şi unul pe verticală. A se umezi intre straturi.
Pentru suprafeţe mari, MASTERSEAL 588 poate fi  pulverizat, acest lucru economisind mai 
mult timp faţă de aplicarea manuală. Utilizaţi un pulverizator de 3-4mm la o presiune de 3,5 – 5
bari.                                                                    

                  

Armarea cu MASTERSEAL 588 Mesh
MASTERSEAL 588  Mesh  se  încorporează  într-un  strat  subţire  de  bază  cu  o  grosime de 
aproximativ 0,5 mm, după care se acoperă cu alt strat de MASTERSEAL 588, proaspăt pe 
proaspăt. Asiguraţi-vă că plasa are o lăţime de min.200 mm în momentul armării fisurilor şi  
rosturilor existente.

Consum
Aprox.1,45 kg/mp/mm, in funcţie de modul de aplicare şi calitatea suportului.
Apare consum suplimentar de 0,5 kg/mp la armare cu MASTERSEAL 588 Mesh.

Tratarea suprafetei aplicate
După aplicare, protejaţi suprafaţa împotriva ploii. 
Întărirea omogenă şi caracterul impermeabil ridicat  sunt asigurate dacă MASTERSEAL 588 
nu se usucă prea repede; prin urmare, acesta trebuie să fie protejat, după aplicare, împotriva  
vântului puternic şi a acţiunii intense a razelor soarelui.
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Timpul de maturare al suprafetei aplicate 
Timp final de întărire – 6 ore (la o temperatură de 20°C).
Suprafaţa poate fi utilizată împotriva presiunii permanente a apei după 5 zile (la o temperatură 
de 20°C). 
Mod de ambalare 
MASTERSEAL 588 este livrat la set ce cuprinde:
Componentă lichidă: cutie de 10 litri.
Componentă pulverulentă: sac sau găleată de 25 kg.

Depozitare
MASTERSEAL 588 trebuie să fie depozitat într-un loc ferit de îngheţ, răcoros şi uscat. Daca 
îngheaţă, componenta lichidă nu mai poate fi utilizată!!!

Termen de valabilitate ( în ambalajul original închis)  
Componentă lichidă: 6 luni
Componentă sub formă de praf               12 luni

Curăţarea uneltelor
Sculele  trebuie  să  fie  curăţate  cu  apă  înainte  ca  MASTERSEAL  588  să  se  întărească, 
deoarece materialul întărit este foarte dificil de îndepărtat; va fi nevoie de o curăţare mecanică.

Măsuri de siguranta si protectie
Nu conţine solvenţi, este sigur de manevrat şi utilizat
Componenta sub formă de praf a MASTERSEAL 588 conţine ciment, care poate cauza iritaţii.  
A se evita contactul cu ochii şi contactul prelungit cu pielea. În cazul contactului, spălaţi bine 
cu apă şi apelaţi la serviciile unui medic. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
Componenta lichidă nu este toxică.Asiguraţi ventilarea corespunzătoare în timpul amestecării 
şi aplicării în incinte inchise.
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