
DESCRIEREA PRODUSULUI AMPHIBIA 3000 este o membrană impermeabilă din EPDM, reactivă la contactul cu apa, cu capacitate
de AUTOREPARAȚIE și de AUTOETANȘARE.
Este alcătuită dintr-o manta continuă din polimeri multistratificată coextrudată, cu funcționalitate
diferențiată pentru etanșarea perfectă a structurilor aflate sub nivelul solului împotriva infiltrațiilor de apă.
Este realizată din 3 straturi cu capacitate expansivă diferențiate prin următoarele caracteristici:
- TIGHT BARRIER, strat cu ETANȘARE
- CORE, Strat de siguranță superexpansiv cu capacitate de autoetanșare și autoreparație chiar și în
cazul găuririi
- ACTIVE BARRIER, strat hidroreactiv cu expansiune controlată, împiedică migrarea laterală a apei și
etanșează suprapunerile.

DOMENIUL DE APLICARE • Impermeabilizarea și protecția structurilor din beton realizate sub nivelul solului precum locuințe și
clădiri industriale, centre comerciale, lucrări publice etc... unde este nevoie de un contact precis și
continuu între stratul de impermeabilizare și structură (ziduri de fundație)
Se poate utiliza pentru alte tipuri de structuri precum canale, rezervoare, instalații de epurare, galerii,
etc.
• Protecție anti-umezeală pentru structuri din beton realizate la nivelul solului precum planșee de sub
paviment

AVANTAJE • Impermeabilitate absolută fără nicio migrare laterală a apei
• Protecție mecanică imediată, cu autoreparație chiar și pentru găurile accidentale
• Înaltă rezistenţă la presiunea hidraulică
• Grad înalt de flexibilitate și capacitate de a crea punte pe fisurile suportului
• Aplicare la rece cu posibilitatea de verificare a etanșării prin intermediul simplei inspecții
• Autoetanșarea suprapunerilor
• Trecere ușoară a armăturilor de legătură cu autoetanșarea găurii
• Rezistent la agenții naturali agresivi prezenți în teren
• Poate fi utilizat și în prezența apei sărate
• Impermeabilitatea sistemului și în cazul în care prezența apei nu este constantă
• Aplicare ușoară și rapidă, se adaptează ușor la diferite geometrii ale suporturilor
• Posibilitatea de asociere perfectă cu alte sisteme impermeabile Volteco

PREGĂTIRE ŞI APLICARE GHID PENTRU APLICARE - PREMISE
Suprafețele care trebuie impermeabilizate pot fi umede, dar nu neapărat curate, dar nu trebuie să
prezinte protuberanțe de mari dimensiuni, cavități sau fluxuri continue de apă care ar putea afecta
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continuitatea și etanșarea părților suprapuse.
Înlăturați eventuale acumulări de apă.
Îndoirea şi tăierea colilor se poate face în orice direcţie.
Acolo unde este indicat, suprapunerile colilor trebuie etanșate cu mastic adeziv special BI MASTIC (vezi
fișa tehnică a produsului).
Înainte de a efectua etanșarea așteptați 1-2 ore după aplicarea AMPHIBIA 3000.
Găurile distanțierelor cofrajelor trebuie sigilate cu AKTI-VO 201 (vezi fișa tehnică a produsului) și, acolo
unde este prevăzut, cu capacul din plastic AMPHIBIA STOPPER.
Evitați suprapunerile în cruce.
Aplicarea sub plăcile de beton (aplicare înainte de turnare)
Utilizați versiunea AMPHIBIA 3000 GRIP (vezi schema tehnică a produsului).
Aşezarea pe suprafeţe verticale
Realizați o bordură de racord la baza zidului cu SPIDY15 (vezi fișa tehnică a produsului) după curățarea
bazei și înlăturarea eventualelor porțiuni neregulate de ciment.
Tăiați în prealabil membrana la dimensiunea necesară pentru a acoperi peretele.
Aplicați AMPHIBIA 3000 cu suprafața care poartă indicația, orientată spre operator.
Suprapuneți îmbinările dintre o coală și cealaltă cu 5 cm și etanșați cu mastic adeziv BI MASTIC.
Fixați mecanic pe perete marginea superioară a membranei cu ajutorul profilului din metal AMPHIBIA
PRESSURE LINE (Fig. 1).
Racordați AMPHIBIA 3000 cu AMPHIBIA 3000 GRIP care provine de la placa din beton cu ajutorul
profilului unghiular din metal AMPHIBIA PRESSURE CORNER 90° care trebuie fixat cu cuie (Fig. 2)
după aplicarea unei borduri de etanșare din AKTI-VO 201 sau alternativ din BI MASTIC pe
suprapunerea de dedesubt dintre cele două coli.
Întăriți colțurile și etanșați toate corpurile de trecere cu AKTI-VO 201, inclusiv completările aplicate pe
acestea din urmă, cu o bucată de membrană.
Protejați AMPHIBIA 3000 înainte de rambleiere (vezi "Avertizări").

Referințe disponibile pe www.volteco.com

AVERTIZĂRI - NOTE IMPORTANTE Protejați AMPHIBIA cu material nețesut de 250 g/m² sau cu panou izolant din polistiren/poliuretan și
rambleiați cu straturi de pământ compactate astfel încât să se obțină delimitarea uniformă a
membranei.
Orice rost de construcție (dilatare, rotație, translație) trebuie etanșat cu profiluri speciale pentru rosturi
VOLTECO.
AMPHIBIA este un produs profesional. VOLTECO recomandă întotdeauna consultarea fișei tehnice
înainte de utilizare.
Se recomandă aplicarea de către operatori calificați.
În cazul situațiilor de proiectare speciale, contactați Serviciul Tehnic Volteco.

AMBALARE ȘI DEPOZITARE
- AMPHIBIA 3000 H. 0.90
Dimensiuni rolă m 0,9 X 10

(in 35,43 X 393,70)
Zonă echivalentă 9 m² (96,9 ft²)
Greutate rolă 15 kg (33 lbs)
Toleranță +/- 5%
ACCESORII -
Amphibia Pressure Line Profil rectiliniu din oțel

Lungime = 1,5 m ((59,06 in)
Înălțime = 4 cm (1,57 in)
Ambalaj = 10 buc
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ACCESORII -
Amphibia Pressure Corner
Cu înveliș la suprafață la 90°/270°cu
AMPHIBIA 3000

Profil unghiular din oțel
Lungime = 1,5 m ((59,06 in)
Înălțime = 5 cm (1,97 in) X 10 cm (3,93 in)
Ambalaj = 10 buc

Amphibia Safety Tape Bandă adezivă pentru protecția suprapunerilor
ambalaj = rolă de 25 m (984,25 in)

Bi Mastic Mastic adeziv deformabil cu înalte performanțe
Ambalaj = cutie cu 10 unipack

Amphibia Stopper Capac de protecție pentru închiderea găurilor cofrajului
ambalaj = pungă cu 50 de buc.

Produsele trebuie depozitate la loc uscat, ferit de lumina soarelui şi de umiditate.
DE PREFERAT ÎN POZIȚIE ORIZONTALĂ.
NU STIVUIȚI PE PALEȚI.

CARACTERISTICI FIZICE ȘI
TEHNICE
Detalii Norme Valorile
Defecte vizibile UNI EN 1850-2 Nici defect vizibil
Masa pe unitate de suprafață UNI EN 1849-2 1,6 ± 0,2 kg/m²
Grosime UNI EN 1849-2 1,4 ± 0,2 mm
Etanşarea la apă UNI EN 1928 B (700 KPa/24 hrs) Nicio trecere
Rezistența la lovituri UNI EN 12691 Metoda A: 450 mm

Metoda B: 2000 mm
Rezistență la agenți chimici și etanșare la
apă

UNI EN 1847 (CaOH₂ - 28gg)
UNI EN 1928 B

Test depășit cu succes

Rezistență la învechire artificială și etanșare
la apă

UNI EN 1296 (12 săptămâni 70°C)
UNI EN 1928 B

Test depășit cu succes

Rezistența la sfâșiere transversală și
longitudinală

UNI EN 12310-1 Longitudinal: >250 N
Transversal: >200 N

Rezistenţa la tracţiune UNI EN 12311-2 (metoda A) Longitudinal: >300 N/50mm
Transversal: >250 N/50mm

Alungire la rupere UNI EN 12311-2 (metoda A) Longitudinal: > 500%
Transversal: > 500%

Permeabilitate la vaporii de apă UNI EN 1931 Sd: 412 m
Flux: 1,12 E-9 (kg/m²)*s

Rezistență la căldura statică UNI EN 12730 (metoda B/24 h) 20 kg
Rezistență în punctele de îmbinare cu BI
MASTIC

UNI EN 12317-2 234 N

Rezistența la foc UNI EN 13501-2 Clasa E

SIGURANŢĂ Este un produs atoxic.
Consultați Fișa cu Date de Siguranță.

COPYRIGHT © Copyright Volteco S.p.A. - All rights reserved.
Informațiile, imaginile și textele din acest document sunt proprietatea exclusivă a societății Volteco
S.p.A.
Pot fi modificate în orice moment, fără preaviz.
Versiunile actualizate ale acestui document și a altor documente fișe cu (specificații, broșuri și altele) se
află la adresa www.volteco.com.
Traducerea textului original poate conține imperfecțiuni tehnice și lingvistice.

NOTE LEGALE Notă pentru cumpărător/instalator:
Acest document, pus la dispoziție de către societatea Volteco S.p.A., are scop orientativ și indicativ
pentru cumpărător/operator.
Nu consideră necesară aprofundarea contextului operativ individual pentru care Volteco S.p.A. nu își
asumă nicio responsabilitate.
Nu modifică și nu extinde obligațiile producătorului Volteco S.p.A.
Este supusă modificărilor, motiv pentru care operatorul care efectuează aplicarea trebuie să consulte
informațiile actualizate publicate pe site-ul www.volteco.com.
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Informațiile tehnice și comerciale pre și post vânzare puse la dispoziție de către reprezentanți, au
aceeași valoare ca și acest document.

ANEXE
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