
 

 

 

S.C. SOLARON CONSTRUCT S.R.L. 
Birouri: Str. Ştirbei Vodă 95, Bl. 25B, Sc. A, Ap.13, 010118 – Bucureşti -1; Tel/Fax: +40-21-637 35 45; Tel: +40 724 324 114 
Tel: +40 744 324 114; E-mail: solaron@solaron.ro; Website: www.solaron.ro; Depozit: Str. Rudeni 2, Com. Chitila, Ilfov. 

 

HW 135  
Aditiv, etanşant 

 

  

••  CCoommppaattiibbiill  ccuu  aappaa  
••  UUnniivveerrssaall  
••  UUşşoorr  ddee  ffoolloossiitt  
••  FFăărrăă  ssoollvveenntt  
  

 
HW 135 este un aditiv pe bază de răşină 

epoxidică, bicomponent, pentru etanşare, 

compatibil cu apa. 

 
 
Proprietăţi 

 
• HW 135 are o aderenţă foarte bună 

pe diverse straturi suport. După un 

timp de întărire face posibilă aplicarea 

următorului strat, chiar şi poliuretanic.  

 

• Este uşor de prelucrat şi adaosul de 

1-3% în amestecul de beton dublează 

rezistenţa la compresiune şi la 

întindere din încovoiere.  

 

 

• În stare întărită este impermeabil la 

apă, apă de mare, apă reziduală, 

baze, acizi diluaţi, uleiuri minerale, 

uleiuri minerale, lubrifianţi, carburanţi 

şi mulţi solvenţi. 

 
 

 

Domenii de utilizare 
 

• Aditiv şi modificator pentru betoane şi mortare 

pe bază de ciment.  

• Sigilant pentru suprafeţe suport din asfalt lichid 

şi suprafeţe pe bază de ciment.  

• Se utilizează la producerea de sisteme de 

epoxi-ciment (sistem HC). 

Caracteristici tehnice 

Culoare transparent, uşor gălbui 

Raport de amestecare                        3:1 

Densitate la 230C                              1,1 g/cm3 

Vâscozitate la 100C                          cca. 250-350 mPas 

Vâscozitate la 200C                            cca. 150-250 mPas 

Timp de punere în operă la 200C       cca. 60 minute 

Temperatura minimă de punere 

în operă 
50C la stratul suport 

Consumul de material                         

sigilare: 2 x 200-250 g/m2 

în  funcţie de stratul suport       
Mortar HCE: 1:10 în 
sistem HC 

Ambalare   5, 10, 20 kg 

Depozitare   la loc uscat minim 6 luni 

Întărit           
sigilare: 7 zile la 20˚C 

sistem epoxi-ciment: 24 h  

GGVS/ADR:  

Componenta A răşina                     clasa 9 cifra 11 

Componenta B întăritor                  clasa 8 cifra 53c 

Regulament privind lichidele combustibile: 

Componenta A răşina                      

Componenta B întăritor                   

Regulamentul privind transportul materialelor periculoase 

Componenta A răşina iritant 

Componenta B întăritor                  coroziv 
 

 


