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FIŞA TEHNICĂ 
 

HYDRO SEAL BIT 3 
Material de umplut rosturi din bitum modificat 

 
Domenii de utilizare: 

Se utilizează la etanşarea rosturilor de dilatare/contracţie dintre elementele de beton şi beton armat la drumuri, 

între suprafețele asfaltate și suprafețele de beton, la borduri și piatră cubică, piste de aeroport, colmatarea fisurilor 

și crăpăturilor la drumuri, hidroizolarea construcţiilor hidroenergetice (lacuri de acumulare, bazine de şlam, diguri, 

peree),  remedierea etanşărilor existente deteriorate şi a etanşării crăpăturilor apărute in elementele de beton - prin 

turnare la cald. 

Compoziţie: 

Bitum din ulei mineral, cauciuc sintetic, componente pentru îmbunătăţirea aderenţei, componente pentru 

îmbunătăţirea consistenţei.  

Produsul se prezintă in stare solidă de culoare neagră, fără miros specific 

Rezistenţă la agenţi chimici: 

Rezistenţă la acţiunea îndelungată a apei, a  soluţiilor cu sare, a aciziilor şi bazelor diluaţi. Rezistă pe termen scurt 

la carburanţi. Nu rezistă la acţiunea solvenţilor organici. 

 

Mod de utilizare: 

Dimensionarea rosturilor se realizează în funcţie de mişcările preconizate. 

Lăţimea minimă este de 15 mm. 

Dimensiunea maximă a rostului: 5 cm lăţime x 15 cm adâncime. Înclinaţie maximă: 30⁰. 

Adâncimea rostului trebuie să fie de cel puţin 1,5 x lăţime. Rosturile mai adânci trebuie umplute corespunzător. 

Marginile rosturilor trebuie să fie întregi, solide, curăţate si uscate.  

La aplicare pe vreme umedă şi sub + 5⁰C marginile rosturilor trebuiesc încălzite şi uscate. 

Suprafeţele de contact se vor amorsa cu emulsie bituminoasă ( ex. ARCO Bituprimer). 

Se aşteaptă uscarea completă a amorsei. 

Materialul HYDRO SEAL BIT 3 trebuie topit în instalaţii cu încălzire indirectă (radiator cu ulei), prevăzute cu 

amestecător. 

  

Temperatura de turnare: 160 – 180 ⁰C.  

Calitatea materialului topit, ţinut mult timp peste 200 ⁰C se poate deteriora. 

Se recomandă topirea numai a cantităţii ce se utilizează într-o zi. 

Cantitatea rămasă poate fi topită din nou, dar nu se recomandă topirea repetată. 

Se recomandă utilizarea instalaţiei de turnare cu pompă, iar cantităţile mici manual cu cană. 
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Surplusul de material se elimină cu o placă metalică caldă cu mâner. După răcirea materialului pe rostul umplut se 

poate circula imediat. Pentru a nu rămâne o suprafaţă lipicioasă se va împrăştia nisip fin sau praf de calcar.   

 
Caracteristici tehnice: 
 

Nr. 
crt. 

Caracteristica Metoda de verificare U.M. Valori 

1 Densitate la 25⁰C SR EN 13880-1 g/cm³ 1,1 ±0,1 
2 Penetraţia la 25 ⁰C (con) SR EN 13880-2 0,1mm 50 – 100 
3 Penetrație și revenire elastică SR EN 13880-3 % ≤60 
4 Punct de înmuiere SR EN 1427 - 02 ⁰C min. 90 
5 Ductilitate la 25 ⁰C STAS 61 - 1997 cm   min. 30 
6 Punct de rupere Fraass ( Ф30mm ) STAS 113 - 1974 ⁰C sub - 25 

7 Alungirea la rupere la temperatura de 28 ºC 
-  eşantion de 15 – 17 mm         % 300 % 

8 Curgerea în rost la 70 ⁰C STAS 8622 - 88 mm max. 3 

9 
Temperatura de curgere plan înclinat 45⁰ 
-  lăţime rost: 30mm,  
-  adâncime rost: 45mm  

STAS 8622 - 88 ⁰C +80 

10 Conţinut de substanţe volatile STAS 8622 - 88 % max. 0,2 
Penetrație cu con la 700C 0,1 mm 40 - 100 11 Stabilitate la căldură 
Revenire elastică 

SR EN 13880-4 
% ≤60 

12 Indice de curgere SR EN 13880-5 mm ≤3 

13 Compatibilitate cu straturile bituminoase SR EN 13880-9 - 

Fără defecte de 
adezivitate și 

fără apariția de 
exudat uleios 

Alungire totală in 5h la -200C mm ≥5 
Eforturi de intindere, maxim N/mm2 0,75 
Eforturi de intindere, final N/mm2 ≤0,15 
Defect de aderență - Nici unul 

14 Aderență 

Defect de coeziune 

SR EN 13880-13 

- Nici unul 
Alungire mm 18 
Alungire % 75 
Număr cicluri - 3 
Temperatura de incercare 0C 0 
Efort de intindere maximă N/mm2 0.48 ± 0,10 
Aderență mm2 <50 

15 Coeziune 

Coeziune 

SR EN 13880-10 

mm2 <20 
16 Durata de viaţă  ani 10 

 
Depozitare: 
 
Produsul se păstrează in ambalajele originale inchise eremtic şi se vor depozita in locuri uscate, ferite de soare şi 
surse de foc 
 
Ambalaj:   butoaie metalice la 20 kg.               
 
Termen de garanţie: 
 
În cazul respectării condiţiilor de depozitare, produsul poate fi utilizat în maximum 12 luni de la data fabricaţiei. 
 
Măsuri de securitate, protecţia muncii şi PSI:   
 
Se respectă măsurile referitoare la manipulare/lucrul cu bitum fierbinte 


