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construcții, reparații, 
întrețineri  acoperișuri

etanșări, acoperiri, protecții, vopsele

impermeabilizări fundații etanșări, paste etanșante, mortare hidroizolante , acoperiri groase, protecții fundații, mem-
brane, ciment rapid, produse pentru stoparea igrasiei, întreținere, reparații monumente 
istorice

platforme, parcări betonate, 
asfaltate

etanșări rosturi, fisuri, microfisuri, crăpături

impermeabilizări silozuri, 
stații de epurare, bazine de 
retenție

amorse, adezivi, paste și membrane pentru impermeabilizări, etanșări rosturi, crăpături, 
fisuri, microfisuri

protecție anti graffiti impregnarea în profunzime a substratului, pentru îndepărtarea facilă a graffiti-urilor de pe 
substraturi

D
RU

M
U

RI construcții drumuri emulsii, paste pentru cusături, etanșări rosturi, crăpături, fisuri, microfisuri

reparații, întreținere,  
modernizări drumuri

amorse, adezivi, paste etanșări rosturi, fisuri, microfisuri, cusături între benzi, mixturi stocabi-
le, asfalt reactiv, etanșant pori asfalt, benzi pentru etanșare rosturi, etanșare crăpături
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porturi, aeroporturi, baraje, 
diguri, tuneluri, bazine, etc.

etanșări rosturi, fisuri, reparații plăci betonate, impermeabilizări pereți

APLICAȚII

SYSTEMATIC • Str. Gării FN, Ghioroc, jud. Arad
  Telefon: 0040-(0) 257-461663, Fax: 0040-(0) 257- 461665, o�ce@systematic.ro, www.systematic.ro
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SYSTOP mono Membrană hidroizolantă termosudabilă, sistem mono-strat, pe bază de bitum polimerizat 
pentru acoperișuri la clădiri civile, industriale sau agricole, strat suport - poliester sau fibră 
de sticlă, finisaj superior – ardezie. Conformitate: SR EN 13707:2004+A2:2009 

SYSTOP SLATE Membrană hidroizolantă termosudabilă, sistem multi-strat, pe bază de bitum poli-
merizat pentru straturi superioare la acoperișuri clădiri civile, industriale sau agricole, 
strat suport - poliester sau fibră de sticlă, finisaj superior – ardezie. Conformitate: SR EN 
13707:2004+A2:2009

SYSPLAN Membrană hidroizolantă termosudabilă, sistem multi strat, pe bază de bitum polimerizat 
pentru straturi intermediare sau substraturi la acoperișuri clădiri civile, industriale sau 
agricole, strat suport - poliester sau fibră de sticlă, finisaj superior - nisip. Conformitate: SR EN 
13707:2004+A2:2009 

SYSPLAN BASE Membrană hidroizolantă termosudabilă pe bază de bitum polimerizat pentru etanșarea 
clădirilor civile industriale sau agricole împotriva umezelii din sol, strat suport - poliester sau 
fibră de sticlă, finisaj superior  - nisip. Conformitate: SR EN 13969 / A1:2006

SYS SOL Membrană hidroizolantă termosudabilă pe bază de bitum polimerizat pentru etanșare 
împotriva umezelii din sol, foi bituminoase de cuvelaj. Conformitate: SR EN 13969 / A1:2006

SYS TEC Membrană hidroizolantă termosudabilă pe bază de bitum polimerizat, armată, pentru hidro-
izolarea tablierelor de pod de beton și a altor suprafețe de beton circulate de autovehicule, 
strat suport - poliester, finisaj superior - nisip. Conformitate: SR EN 14695: 2010
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Emulsie EBCR 60 Emulsie bituminoasă cationică cu rupere rapidă - 60% bitum

Emulsie EBCR 65 Emulsie bituminoasă cationică cu rupere rapidă - 65% bitum

Emulsie EBmCR 65 trat Emulsie bituminoasă modificată cationică cu rupere rapidă - 65% bitum, pentru tratamente 

Emulsie EBmCL 65 Emulsie bituminoasă modificată cationică cu rupere lentă – 65% bitum

Emulsie EBmCR 65 Ralumac Emulsie bituminoasă modificată cationică cu rupere rapidă – 65% bitum. Pentru covoare 
subțiri aplicate la rece – microsurfacing

Emulsie EBmCR 65 RaluFlex Amorsă specială pentru emulsia EBmCR 65 Ralumac

Emulsie EBmCR 70 SAMI Emulsie bituminoasă modificată cationică cu rupere rapidă – 70% bitum. Pentru covoare 
asfaltice, permeabile, drenante.

Emulsie EBCR 60 Recycling Emulsie bituminoasă cationică cu rupere rapidă - 60% bitum, pentru reciclări directe

Emulsie EmbCR 65 Recycling Emulsie bituminoasă cationică cu rupere rapidă – 65% bitum, pentru reciclări directe
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Ralufug 198 Mastic bituminos permanent elastic, polimerizat (SBS), pentru etanșarea, colmatarea rosturi-
lor, fisurilor din suprafețele betonate sau asfaltate

RaluRoute Mastic bituminos permanent elastic, polimerizat (SBS), filerizat, pentru etanșarea, colmata-
rea rosturilor, fisurilor din suprafețele asfaltate carosabile

RaluTrac Mastic bituminos permanent elastic, polimerizat (SBS), filerizat, pentru etanșarea rosturilor 
dintre calea de rulare a tramvaielor, trenurilor și suprafețele asfaltate adiacente
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SysFix Mixtură asfaltică stocabilă, rece, de înaltă calitate, pentru reparații durabile, permanente, 
aplicată în gropi și decupaje în covoarele asfaltice. Este stocabilă vrac, are un timp de depo-
zitare de până la doi ani. Se poate aplica cu ușurință în condiții de temperaturi scăzute, de 
până la -10°C 

Pentru intervenții de urgență la suprafețe asfaltice sau betonate, pe timp friguros, la care 
au apărut degradări care pun în pericol siguranța circulației și în scopul prevenirii extinderii 
degradărilor 

Livrare: vrac, big-bag, sac 25Kg
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Aplicator mastic  Volume: 30-500 litri. Pentru încălzirea blândă, păstrarea temperaturii și aplicarea masticului

Compresor aer fierbinte Pentru deschiderea, curățarea și uscarea fisurilor din suprafețele asfaltice. Se poate utiliza pe 
ploaie sau îngheț, nu mai e necesară amorsarea

Freza trotineta Pentru lărgirea fisurilor din suprafețele betonate sau asfaltate

Pulverizator Pentru aplicarea amorselor speciale prin pulverizare

Risseboy Pentru deschiderea, curățarea și uscarea fisurilor din suprafețele asfaltice. Se poate utiliza pe 
ploaie sau îngheț, nu mai e necesară amorsarea.

GAMA DE PRODUSE
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producător de membrane hidroizolatoare, emulsii, masticuri bituminoase și mixturi stocabile


