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Hidroizolaţii Bacău oferă consultanţă în domeniul execuţiei lucrărilor de 
tipul hidroizolaţiilor, sprijinind clienţii cu recomandări şi soluţii tehnice în 
privinţa metodelor de aplicare şi a materialelor optime pentru fiecare caz.

Putem realiza probe ale etanşeităţii prin inundare sau teste de aderenţă, la 
finalizarea lucrărilor.

Deasemenea, oferim garanţia că utilizăm materiale şi accesorii provenite de 
la furnizori de prestigiu. 



AgRIcOLA BAcău
HIDROIZOLAŢIe ORIZOntALă 
Ecofleks VA 4,5kg/m2

Suprafaţă: 1308 m2



AvIcOLA BRAsOv
termosistem vată bazalt ică 

plus două straturi  de membrane

Mida Top PV S4 5,1kg/m2

Suprafaţă: 2500 m2



HALă BIstRIțA
HIDROIZOLAțIe ORIZOntALă
Mida Base 5,0kg/m2 

Mida Top 5,1kg/m2

Suprafaţă: 1800 m2

Avicola Brasov



HALă cOntInentAL
tImIşOARA

Sikaplan SGmA 1,5 mm 
Sikaplan 15 G
Suprafaţă: 16.600 m2



DeDemAn BAcău
HIDROIZOLAŢIe ORIZOntALă

Mida Base 5,0 kg/m2

Mida TOP 5,1 kg/m2

Suprafaţă: 1600 m2



DeDemAn BAcău
HIDROIZOLAŢIe ORIZOntALă

Mida TOP 5,1 kg/m2

Suprafaţă: 1200 m2



DeDemAn BAcău
extInDeRe

Sarnavap 500 E 
Sikaplan 15 G

Suprafaţă: 85.600 m2



gst AutOmOtIve

Sikaplan 15 G
Suprafaţă: 40.000 m2



Ing BAcău
HIDROIZOLAŢIe ORIZOntALă

Mida Base 5,0 kg/m2

Mida TOP 5,1 kg/m2

Suprafaţă: 250 m2



nORtek BAcău 
IZOLAŢIe funDAŢIe BAZIn 

Ecofleks 3 kg/m2

Suprafaţă: 1.000 m2



sefAR tImIşOARA

Sarnafil TS 77-15
Sarnavap 1000 E 

Suprafaţă: 15.500 m2



fABRIcA sInIAt tuRcenI

Sikaplan 15 G
Suprafaţă: 27.500 m2



Peste 9 AnI  De exPeRIență
Combinăm munca de calitate cu experiența în domeniu și prețurile mici pentru a oferi 

servicii nemaiîntâlnite.

mAteRIALe De cALItAte
Avem experiența, personalul necesar și resursele pentru a finaliza cu succes orice lucrare de 

hidro sau termohidroizolație.

stAnDARDe RIDIcAte
Lucrând cu noi veți beneficia de o bună organizare. Planificăm fiecare pas al hidroizolației în 

parte asigurându-ne că lucrarea va fi gata la timp.



Oferim muncă de calitate, comunicare permanentă, materiale de calitate, garanție pentru 
orice lucrare efectuată și cel mai avantajos preț pentru hidroizolații și termohidroizolații.

Lucrăm cu cele mai bune materiale pentru a vă putea oferi garanția lucrării. În hidroizolații 
este deasemeni importantă și modul de lucru. Personalul calificat și cu experiența ne permit 
sa vă oferim garanția cuvenită.

Serviciile noastre includ hidroizolații de terase, hidroizolații fundații și bazine, hidroizolații 
de hale industriale și blocuri,  hidroizolații de terase circulabile și necirculabile și 
termohidroizolații.

“Cu siguranță vom apela la serviciile voastre din nou. Mulțumim pentru 
seriozitate.” | Ionuț Dumitrașcu

“Întradevar am obținut cel mai mic preț. Când am văzut oferta inițială am 
crezut că se vor folosi materiale ieftine, am fost bucuroși când am văzut că 
materialele erau de calitate superioară, practic printre cele mai scumpe. 
Mulțumim.”  | Bogdan Martin

“Dorim să mulțumim echipei Hidroizolații Bacău pentru efortul nemaiîntâlnit 
de care au dat dovadă. În ciuda condițiilor meteo nefavorabile ei au reușit să 
termine lucrarea la timp.”  | Marius Pavel



1. membranele bituminoase pot fi aplicate la temperaturi ale mediului 
ambiant între 5°c si 35°c
 
2. nu este recomandabil a fi aplicate în cazuri de: ploaie, ninsoare 
sau umiditate a suprafeţei de izolat, deoarece există mari şanse să 
compromitem calitatea lucrării
 
3. Pentru o organizare corectă a necesarului de materiale, aprovizionaţi-vă 
cu cca 15% mai mult faţă de suprafaţa măsurată, datorită suprapunerilor 
de materiale care apar la punerea în operă.

3sfaturi utile 
pentru aplicarea membranelor bituminoase 



Str. V. Alecsandri, Bacău, România

+40 755 424 699

contact@hidroizolatiibacau.ro
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