SUPORTURI
SUPORTUL este un termen prin care se descrie
natura suprafeței pe care va avea loc executarea
lucrării de hidroizolare.
În urma stabilirii unor criterii, aceste suporturi
s-au clasificat, astfel întâlnim mai multe tipuri de
suprafețe, natura acestora fiind foarte importantă
în alegerea unor soluții corecte și folosirea
materialelor potrivite.
PROCAS HIDROIZOLAȚII vă sare în ajutor cu o
echipă bine pregătită, capabilă să vă ofere cele mai
bune soluții tehnice.

CLASIFICAREA SUPORTURILOR:
•

SUPORT RIGID - este o suprafață nedeformabilă sau cu deformații neglijabile, alcătuită (în
general) din beton.

•

SUPORT ELASTIC - este o suprafață deformabilă, putând fi alcătuită din: panouri profilate
metalice, astereală din lemn sau din plăci celulozice aglomerate. Pe acest tip de suport,
hidroizolarea se face doar cu membrane.

•

SUPORT SEMIRIGID - reprezintă plăci termoizolante, lipite în puncte, continuu sau fixate pe
suport rigid, ce poate fi supus unei anumite forțe (până la 8 N/cm²), având o deformație până
la 10%, nefiind distrus în vreun fel.

•

SUPORT SEMIELASTIC - sunt plăci termoizolante, lipite în puncte, continuu sau fixate
mecanic, pe oricare din cele trei suporturi de mai sus (rigid, elastic sau semirigid), având o
deformație de 5% în urma unei forțe de apăsare de circa 0,1 N/cm².

PROCAS HIDROIZOLAȚII este o firmă cu o vechime de peste 10 ani, alcătuită dintr-o echipă tânără,
dar cu o pregătire bună. Garanția lucrului bine făcut este atuul care ne-a adus în topul celor din acest
domeniu. Suntem apreciați pentru seriozitatea cu care executăm lucrările și pentru profesionalismul
de care dăm dovadă. Știm să echilibrăm balanța, astfel încât beneficiarul să fie mulțumit atât de
lucrare, cât și de economia pe care a făcut-o, Procas având relații de colaborare cu principalii
distribuitori de materiale și permițându-ne să oferim calitate la prețuri avantajoase.

Pentru executarea unor lucrări de calitate, apelați la
PROCAS HIDROIZOLAȚII!
Str. Pâncota, nr. 5, bloc 14, scara 4, parter, apartament 93, sector 2, București.
Telefon: 021 240 11 54/ 0723 577 910
E-mail: office@procas.ro

