
                      RADCON FORMULA #7
        Solutie pe baza de silicat pentru impermeabilizarea betonului

Fişa Tehnică

Descrierea produsului

Radcon  Formula  #7 este  o  soluţie  de  silicat  modificată 
biochimic care ramane activa, asigurand o hidroizolatie pe toata 
durata de viata a suprafetelor aplicate (beton,sapa,tencuiala). 
Dupa aplicare Radcon # 7 pătrunde în beton şi reacţionează cu 
ionii de calciu şi siliciu din acesta, formând un gel complex de 
hidrat-silicat de calciu, care se umfla in contact cu apa, astupand 
fisurile, porii si capilaritatile existente in beton. Astfel  acest gel 
formează  o  barieră  continua,  împotriva  pătrunderii 
apei in beton. 

Observati cum suprafata 
tratata cu Radcon #7 
devine impermeabila

Radcon Formula  #7 etanşează crăpăturile  existente având o 
lăţime de până la 2 mm în primele momente de la aplicare.Dupa 
aplicarea  cu  Radcon  #7,  crapaturile  care  continua  sa  se 
accentueze  in  tot  perimetrul  tratat  rezista  la  infiltratii  de  apa 
deoarece  Radcon  #7  ramane  activ,  iar  atunci  când  este  în 
contact  cu apa asigură “autovindecarea” pentru viitoarele mici 
crapaturi evolutive.

Domenii de utilizare
Terase 
Fundatii
Poduri
Stadioane
Diguri
Canale de irigatii
Peroane şi cheiuri portuare (dane)
Piste de aeroport
Turnuri de racire  a apei
Baraje
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Proprietati
Etanşează definitiv crăpături de până la 2 mm.
Reetanşează viitoarele mici crăpături.
Biodegradabil 

Date tehnice
-  Non  toxic  –  calităţile  de  compatibilitate  cu  apa  potabilă  sunt  certificate  de  numeroase 
laboratoare din diverse ţări ale lumii
- Procentul de substanţe solide non-volatile: 27.7%
- Densitate 1.36kg / Litru
- Temperatura de fierbere: 101°C
- Temperatura de autoaprindere – nu există
- Non exploziv
- Substanţe chimice periculoase – Silicat de sodiu (modificat)
- PH 11.7
- Incolor
-  Potrivit pentru aplicaţiile de păstrare a apei (presiune hidrostatică pozitivă) - testat la 400 
metri adâncime (coloană de apă).

Suprafete de aplicare admise
Radcon Formula #7 se poate aplica pe suprafete din:beton,tencuiala,sapa
Radcon Formula #7 va îndeplini sau chiar depăşi performanţele sale standard atunci când se 
aplică  unui  beton conţinând cenuşă sau ciment  Portland obişnuit  de tip  GP sau tip  C cu 
substanţe pulverulente ce înlocuiesc până la 30% din ciment. Tipul F de beton cu substanţe 
pulverulente nu este potrivit pentru a fi tratat cu Radcon Formula #7.

Contraindicatii de aplicare
Radcon Formula #7 nu este adecvat pentru etanşarea crăpăturilor evolutive ce rezultă din 
defectele structurale . 
Produsul nu este recomandat pentru etanşarea locurilor unde sunt prezente segregări masive 
şi găuri mari cum ar fi zonele de îmbinare constructivă sau de turnare. De asemenea, nu este 
adecvat pentru zonele din jurul străpungerilor unde există o zonă de contact necimentată .
 Radcon Formula #7 nu este potrivit pentru aplicările pe suprafeţele cu presiune hidrostatică 
negativă, cum ar fi feţele interioare ale unui subsol / zid de retenţie.

Pregatirea suprafetei de aplicare
Înainte de a se aplica Radcon #7, toate materialele de cofrare trebuie să fie îndepărtate.
Vor fi îndepărtate orice materiale care pot întârzia pătrunderea produsului în masa de beton, 
cum ar fi cauciucul clorurat sau emulsiile pe bază de ceară şi bitum, care necesită mai întâi  
îndepărtarea prin sablare sau polizare pentru a crea condiţiile necesare pătrunderii produsului.
Acolo unde apar în mod vizibil segregări sau goluri, se îndepărtează materialul de segregare 
sau surplusul de beton, după care se tratează cu Radcon #7, apoi se aplică materiale de 
completare pe bază de ciment.
Se respectă metodele corecte de turnare a betonului (compactarea şi vibrarea).
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Conditii de aplicare
Nu se aplică atunci când temperatura mediului este sub +5°C sau peste +40°C.
Radcon Formula #7 trebuie să fie aplicat pe o suprafaţă de beton curat, uscat, fără impurităţi,  
turnată cu cel puţin 28 zile în urmă.

Timpul de aplicare al produsului
- nelimitat

Aplicarea produsului

Prin pulverizare.
Crăpăturile  trebuiesc  inundaţe  cu  soluţie  asigurându-vă  că  s-au 
umplut cu Radcon #7.

Tratarea produsului aplicat
Dupa ce suprafaţa aplicata cu Radcon #7 se usucă (de obicei după 2-6 ore, in funcţie de  
condiţiile  de  vânt  şi  de  temperatură)  se  stropeste  cu  apă,  pentru  a   activa  reactia  de 
impermeabilizare. 
În ziua a 2-a - 24 ore mai târziu se udă din nou cu apă.
În ziua a 3-a - 24 ore mai târziu se udă din nou cu apă.
După a treia udare, se blochează canalele de scurgere şi se inundă zona pentru minim 12 ore 
pentru a verifica calitatea impermeabilizării obţinute.

Consum
Normal în medie 1 litru la 4 mp. 
Poate varia in functie de gradul de absorbţie al suprafetei aplicate.
Pentru suprafeţele fisurate se recomandă folosirea unui litru la 3 metri pătraţi.

ATENŢIONARE
Protejaţi împotriva pulverizării cu Radcon #7 pe suprafeţele de sticlă, aluminiu, lemn şi pe cele 
vopsite.

Mod de ambalare
Radcon Formula #7 este disponibil în bidoane de 2 – 5 – 20 litri şi în 
butoaie de 125 litri (170 kg).

Depozitare
Nu  există  o  limitare  în  ceea  ce  priveşte  termenul  de  păstrare  / 
depozitare. Recipientul se va păstra sigilat şi se va evita expunerea 
prelungită la lumina solară directă. Întotdeauna se va agita bine butoiul 
sau recipientul înainte de a fi utilizat.
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Masuri de siguranta si protectie
Contactul cu ochii – iritaţii severe. Se vor clăti ochii cu apă din abundenţă. 
Contactul cu pielea – Nu s-au constatat efecte iritante. Fiind totuşi un produs chimic, este de 
preferat a se evita contactul direct.

Aprobari si testari

ABSAC Absorbţia apei
Building  Research  Centre  (UNSW)  Permeabilitatea  vaporilor,  Penetrarea  ionilor  de  clor, 
Îngheţ/dezgheţ,  Evaluarea  rezistenţei  la  agenţi  chimici,  Rezistenţa  la  alunecare, 
Permeabilitatea  şi  vâscozitatea  apei,  Difuzia  ionilor  de  clor,  Conţinutul  de  substanţe  non-
volatile
US Highway Dept (SUA) Densitatea Relativă, Valoarea pH, Adeziunea asfaltului la suprafaţa 
tratată, Test duritate, Rezistenţa la absorbţia de apă 
SINTEF  (Norvegia) Resistenţa  la  exfoliere  ca  urmare  a  ciclurilor  de  îngheţ/dezgheţ, 
Permeabilitatea la presiuni mari (400m adâncime), Efectul asfaltului fierbinte (160°C) aplicat  
pe suprafeţele tratate, Difuzia ionilor de clor – udare/uscare, Efectul de degazare 
SISIR (Singapore) Non-Toxicitate
Warnock  Hersey (autorizat  NASA)  Certificarea  pentru  apă  potabilă,  Adâncimea  de 
pătrundere
CSIRO Adâncimea de pătrundere
PROCEMA (România) Adâncimea de pătrundere

4


