
         
 

 

 

Fişă Tehnică 

FERROSEAL  
Acoperire anticorosivă pe bază de ciment pentru armătură 
Punte de aderenţă 
 
 

Proprietăţi 
 
FERROSEAL este un mortar de ciment gata 
preparat utilizat pentru protejarea armăturii contra 
coroziunii şi acţionează ca punte de aderenţă între 
un mortar sau beton vechi şi unul nou, în cazul 
lucrărilor de reparaţii. Este clasificat ca produs 
pentru protecţia armăturii contra coroziunii, 
conform standardului ΕΝ 1504-7. 
Numărul certificatului: 2032-CPR-10.11. 
 

Domenii de aplicare 
 
FERROSEAL este folosit pentru: 
 Protecţia armăturii la reabilitarea betonului 

armat care a suferit deteriorări din cauza 
cutremurului, coroziunii armaturii sau proastei 
aplicări.   

 Pentru protecţie preventivă a armăturii în 
elemente de construcţie fine sau în cazuri în 
care se prevede că elementul de construcţie va 
funcţiona în mediu umed. 

 Strat de aderenta între betonul sau mortarul 
vechi şi cel nou. 

 

Caracteristici tehnice  
 
Formă:                         mortar de ciment  

Culoare:                   maro roşcat 

Necesar de apă:        27%, la greutate 

Greutate aparentă 
mortar uscat: 1,40  0,10 kg/lit 

Greutate aparentă 
mortar umed: 1,90  0,10 kg/lit 

Rezistenţă de aderenţă 
la forfecarea oţelului 
acoperit cu beton:  Se aprobă*1 
(ΕΝ 15184) 

Protecţie la coroziune: Se aprobă*2    
(ΕΝ 15183) 

Rezistenţă la compresiune: ≥ 32,00 N/mm2 

Rezistenţă la încovoiere:  ≥ 8,00 N/mm2 

Timp de viaţă 
în recipient: 1 oră, la +20ºC 

 
*1: Testul este considerat reuşit dacă rezistenţa de 
aderenţă la forfecarea armăturii acoperite cu acest 
produs este cel puţin egală cu 80% din rezistenţa 
la forfecare de referinţă a armăturii fără produsul 
de acoperire. 
*2: Produsul se aprobă dacă în urma testului 
zonele acoperite, cu acest produs,ale oţelului nu s-
au corodat. 

 

Mod de utilizare 
 
1. Suportul 
 Armătura trebuie să fie curăţată de rugină 

(grad de curăţare SA 2 ½ după DIN 55928-4), 
praf, uleiuri, etc.   

 Betonul trebuie să fie curăţat de materiale în 
descompunere, praf, uleiuri, etc.  

 
2. Aplicarea 
Adăugăm FERROSEAL în apă, amestecând 
continuu, în proporţia FERROSEAL : apă = 2,65:1 
la volum, până se formează o masă uniformă fără 
cocoloaşe.                    
 Ca strat anticorosiv, materialul se aplică cu 

pensulă de duritate medie, în două straturi. 
Grosimi mai mari de 1 mm/strat trebuie 
evitate, dat fiind riscul fisurării materialului. 
Fiecare nou strat trebuie aplicat după uscarea 
precedentului. 

 Ca strat de aderenta între betonul sau 
mortarul vechi şi cel nou, se aplică într-un strat 
de grosime aproximativă de 2 mm. Aplicarea 
betonului nou se face atâta timp cât stratul de 
aderenta este proaspăt. 

 
 
 
 
 
 



 

 

Datele şi instrucţiunile tehnice cuprinse în prezenta fişă tehnică sunt rezultatul cunoaşterii şi experienţei departamentului cercetare - 
dezvoltare  al societăţii, ca şi al folosirii practice a produsului. Recomandările şi propunerile privind utilizarea materialelor sunt făcute 
fără garanţie, în cazul în care condiţiile din momentul aplicării lor sunt în afara controlului firmei noastre. Din acest motiv este 
răspunderea utilizatorului să se asigure că materialul este adecvat pentru aplicarea prevăzută şi condiţiile lucrării. Editarea prezentei 
fişe tehnice anulează orice altă ediţie anterioară pentru acelaşi produs. 

 

 

 
 
 
 

Consum 
 
 Ca protecţie anticorosivă a armăturii:  0,07 kg 

până la 0,13 kg / metru liniar de armătură. 
 Ca strat de aderenta: circa 2 kg/m2. 
 

Ambalaj 
 
1 kg, 5 kg si 15 kg. 
 

Timp de viaţă - Depozitare 
 
12 luni de la data fabricaţiei, depozitat în ambalajul 
original sigilat, în spaţii protejate de umezeală şi 
îngheţ. 
 

Observaţii 
 

 Temperatura din timpul aplicării trebuie să fie 
de cel puţinn +50C. 

 Produsul conţine ciment, care reacţionează 
alcalin cu apa şi este clasificat drept iritant. 

 Consultaţi instrucţiunile de folosinţă în 
siguranţă şi prevenire înscrise pe ambalaj. 
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DoP No.: FERROSEAL/1219-03 

EN 1504-7 

Reinforcement corrosion protection product for 
uses other than low performance requirements 

 
Shear adhesion: Pass 

Corrosion protection: Pass 

Dangerous substances: comply with 5.3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


