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PROCEDURA DE LUCRU  CU  MASTICUL  BITUMINOS  

    - HYDROSEAL BIT3 - 

  

      
 
 
 
1. DESCRIEREA  PRODUSULUI;   
 
Masticul bituminos HYDROSEAL BIT3 este un chit pe bază de bitum distilat, cauciuc 

sintetic SBS, componente pentru îmbunătăţirea aderenţei şi componente pentru îmbunătăţirea 
consistenţei. Produsul se prezintă în stare solidă de culoare neagră, fără miros specific.  

Se livrează în butoaie de carton de 20 / 30 / 40 kg.  
Ambalajele produsului au etichete pe care sunt specificate următoarele informaţii: 

  - denumirea comercială a produsului; 
  - numele şi marca producătorului; 
  - domeniul de utilizare; 
  - instrucţiuni de utilizare; 
  - data fabricaţiei şi termenul de garanţie; 
  - condiţiile de depozitare; 
  - masa netă;  

Masticul bituminos HYDROSEAL BIT3 rezistă la acţiunea îndelungată a apei, a soluţiilor cu 
sare, a bazelor şi acizilor diluaţi. Rezistă pe termen scurt la carburanţi. Nu rezistă la acţiunea 
solvenţilor organici. 

În conformitate cu cerinţele esenţiale stabilite în Legea 10/1995, privind calitatea în 
construcţii, cu modificările şi completările ulterioare, produsul HYDROSEAL BIT3 se 
caracterizează prin: 

- Rezistenţă mecanică şi stabilitate, contribuind astfel la asigurarea rezistenţei şi stabilităţii 
sistemului rutier sau a construcţiei la care se utilizează. 

- Siguranţa în exploatare este asigurată de menţinerea în timp a caracteristicilor fizice. 
Produsul nu prezintă risc de accidente la utilizarea lui normală în condiţiile prevăzute în 
instrucţiunile de exploatare şi întreţinere. 

- Securitate la incendiu. Masticul bituminos   HYDROSEAL BIT3 se încadrează în clasa de 
reacţie la foc F (C3 – material mediu inflamabil), conform SR EN 13501-1:2007. 

- Igienă, sănătate şi mediu. Produsul nu este periculos pentru sănătatea oamenilor şi 
pentru mediu, dacă se respectă instrucţiunile de transport, depozitare, manipulare şi aplicare, 
conform fişei tehnice de securitate.  

Masticul bituminos HYDROSEAL BIT3 este fabricat de S.C. ARCON S.R.L., certificată 
conform EN ISO 9001:2008, în conformitate cu normele interne de producţie, pe baza unei 
reţete proprii, în condiţiile în care asigură reproductibilitatea performanţelor corespunzătoare 
domeniului de utilizare preconizat. 

 



 
 

 
 
 
2. DOMENII DE UTILIZARE; 

  
Produsul se utilizează la etanşarea rosturilor de dilatare şi contracţie, a fisurilor şi 

crăpăturilor dintre elementele de beton, beton armat şi îmbrăcăminţi bituminoase la drumuri, 
piste de aeroport, etanşarea rosturilor din beton armat pentru canale, a rosturilor verticale sau 
orizontale ale bazinelor şi rezervoarelor de apă, a bazinelor de şlam, etanşarea rosturilor 
înclinate la peretele din beton ale lacurilor de acumulare şi a lucrărilor de canalizare. 

Se utilizează deasemenea la izolarea împotriva apelor subterane, hidroizolarea clădirilor şi 
a construcţiilor hidroenergetice, remedierea etanşărilor existente deteriorate şi la etanşarea 
crăpăturilor apărute în elementele de beton. 

 
3. DURABILITATEA ŞI ÎNTREŢINEREA; 
 
Durabilitatea în exploatare a produsului este de 10 ani, în condiţiile unei aplicări corecte şi 

a unei exploatări conforme destinaţiei preconizate. 
Durata de valabilitate este de 12 luni de la data fabricaţiei, dacă se păstrează în ambalajele 

originale, închise ermetic şi se depozitează în încăperi uscate, ferite de soare şi surse de foc , 
la temperaturi cuprinse între 0 °C şi 35 °C. 

 
4. PUNEREA ÎN OPERĂ; 

  
Produsul HYDROSEAL BIT 3 se aplică la cald, temperatura de turnare fiind între 160 °C  ÷ 

180 °C. Aplicarea produsului se realizează numai urmare unui proiect de execuţie întocmit cu 
respectarea Legii 10/1995 privind calitatea în construcţii, cu modificările şi completările 
ulterioare şi a reglementărilor tehnice în vigoare. 
 Punerea în operă a produsului   HYDROSEAL BIT3 se realizează de către echipe 
specializate în domeniu, respectând următoarele etape: 
 - Dimensionarea rosturilor - se realizează în funcţie de mişcările preconizate, lăţimea 
minimă fiind de 15 mm. Dimensiunea maximă a rostului este de 5 cm lăţime × 15 cm 
adâncime, înclinaţia maximă de 30°. Adâncimea rostului trebuie să fie de cel puţin 1,5 × 
lăţimea. 
 - Rosturile ce urmează a fi colmatate se curăţă de materiale străine cu ajutorul scoabelor 
manuale şi a periilor de sârmă. Praful şi materialele neaderente se îndepărtează prin suflare 
cu jet de aer comprimat. Marginile rosturilor trebuie să fie întregi, solide, curăţate şi uscate. La 
aplicarea pe vreme umedă şi la temperaturi sub +5 °C, marginile rosturilor trebuie încălzite şi 
uscate. 
 - Înainte de aplicarea masticului bituminos, suprafeţele de contact se vor amorsa cu 
emulsie bituminoasă (ex. ARCO BITUPRIMER) cu ajutorul unei pensule, pentru obţinerea 
unui strat continuu pe pereţii şi muchiile rostului. Se aşteaptă uscarea completă a emulsiei 
bituminoase. 
 - Masticul bituminos trebuie topit în instalaţii cu încălzire indirectă (radiator cu ulei), 
prevăzute cu amestecător. Temperatura trebuie să fie între 160 °C şi 180 °C, evitându-se 
depăşirea şi menţinerea temperaturii de 200 °C, la care produsul 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. 
 - Masticul topit se toarnă în rosturi folosind o instalaţie cu pompă, sau în cazul unor cantităţi 
mici, manual, cu cana. Temperatura de turnare trebuie să fie de aproximativ 170 °C, iar 
temperatura mediului exterior de minimum 8 °C. Nu se va turna mastic pe timp de ploaie. 
Umplerea rosturilor se face până la 2 ÷ 3 mm sub cota superioară a dalelor de beton.  
 



 
 

 
 
 
Surplusul de material se elimină cu o spatulă metalică încălzită. În timpul aplicării trebuie să 
se evite includerea bulelor de aer în masa masticului. 
 - La final, pentru a nu rămâne o suprafaţă lipicioasă, peste chitul bituminos se împrăştie 
nisip fin sau praf de calcar (filer). După răcirea materialului, pe rostul umplut se poate circula 
imediat. 
 - Colmatarea fisurilor. Pentru a se obţine rezultate optime la etanşare, fisurile din beton de 
ciment sau beton asfaltic trebuie deschise prin rindeluire, până ating o lăţime minimă de 1 cm 
şi o adâncime minimă de 1,3 cm, care să permită umplerea cu mastic. Fisurile se curăţă prin 
suflare cu aer comprimat. În cazul fisurilor din pavaje, materialul de etanşare aplicat puţin 
peste nivelul pavajului trebuie nivelat cu o unealtă cu muchie de cauciuc sau piele. 
 - În cazul îmbinărilor înclinate se porneşte de la punctul cel mai de jos, până la cea mai 
ridicată parte a îmbinării. 
 - În cazul rosturilor sau fisurilor adânci umplerea se face în straturi succesive. 

 
5. IGIENĂ, SĂNĂTATE ŞI MEDIU; 

  
Toate operaţiile de manipulare, depozitare, transport şi aplicare se vor face aplicând cu 

stricteţe normele de protecţia muncii şi igienă sanitară în vigoare, normele de prevenire a 
incendiilor, precum şi instrucţiunile specifice cuprinse în fişa tehnică a produsului. 
 Personalul de lucru va purta echipament de protecţie corespunzător şi va respecta normele 
de igiena muncii. 
 Se recomandă a se aerisii locurile închise în care se aplică produsul şi să se folosească 
măşti de protecţie în cazul unei ventilaţii insuficiente. 
 Se interzice vărsarea materialului în canalizări, lacuri, râuri. Deşeurile vor fi depozitate în 
locuri special amenajate. 
 Produsul irită ochii şi pielea. În timpul manipulării produsului fierbinte trebuie să se evite 
contactul cu pielea şi cu ochii. Se recomandă purtarea de echipament adecvat pentru 
protecţia aparatului respirator, măşti cu filtre universale pentru protecţia împotriva fumului şi a 
gazelor de ardere, inclusiv CO2. În caz de accidente se consultă medicul. 
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