
 
 

DrainMASTER beton permeabil reprezintă soluția inovatoare, din beton cu macroporozitate, obținută 
prin agregate liate cu pastă de ciment și aditivi, prin rețeta dezvoltată rezultând micro interspații optime 
ca volum, formă și dispunere omogenă, pentru a păstra rezistenta caracteristică betonului și a obține o 
permeabilitate la apă foarte mare. 
 
Betonul permeabil DrainMASTER oferă: 

- rezistențe la compresiune uzuale de minim C16/20 N/mm2  
- procent de goluri de 15-20% sau mai mare, 
- permeabilitați între 150 și 1000 litri/min/m2. 

 
Drenajul foarte eficient (scurgerea apei practic instantaneu de pe suprafață), împreună cu 
nedeformabilitatea suprafeței de beton (rezistența și rigiditate), reprezintă caracteristicile definitorii. 
 
Materialul, ce poate fi și colorat în masă în diverse nuante, are un aspect neted uniform, prin nivelarea 
(inclusiv prin elicopterizare ușoară, după caz) a masei de agregate liate cu ciment, având o vâscozitate 
ridicată. 
 
Betonul permeabil poate fi proiectat cu agregate diferite funcție de aplicație: 
 

- dmax = 8mm (optim pentru pavaje și alei pietonale – pavaj compact, drenant, rezistență 
maximă) 

- dmax = 16mm (substraturi drenante – pavaj cu drenaj superior) 
- dmax = 32 mm (material drenant de umplutură, substrat permeabil nedeformabil etc. – 

rezistente corespunzatoare, drenaj maxim) 
 
Aceste caracteristici aduc soluționări în multiple aplicații: 
 

- pavaje și suprafete permeabile, pietonale sau cu acces auto, 
- straturi suport de rezistență și drenaj sub alte îmbrăcăminți semipermeabile (pavele, dale 

prefabricate, suprafețe tip tartan antitraumă etc), în structura terenurilor de sport (tenis cu zgură, 
gazon sintetic, etc.), 

- drenuri verticale și orizontale, 
- umpluturi drenante pentru ziduri de sprijin. 

 
Se obțin avantaje precum: 
 

• confortul utilizării unei alei cu DrainMASTER beton permeabil, parcări, terase, piațete, etc, fără 
apă pluvială în exces (aceasta fiind instantaneu absorbită în pavaj, nemaidepinzând de starea 
suprafeței), 

 

• planeitatea unei terase acoperiș, cu durabilitatea unui strat de uzură și suport drenant din beton 
permeabil, incombustibil în același timp, 

 

• funcționalitatea practică a spălării cu apă a unui teren de sport cu scurgerea instananee a apei 
de pe suprafața și costuri reduse de drenaj și curățare, 

 



• stocarea pentru refolosire a apei de ploaie colectată de pe acoperiș, terase, incinte etc, 
 

• întârzierea depunerii primei zăpezi și topirea accelerată a precipitațiilor mixte de pe suprafața 
macroporoasă a betonului permeabil, 

 

• eliminarea formării unor pelicule de apă înghețată în cazul precipitațiilor mixte și evitarea poleiului, 
 

• comportare îmbunătățită la înghet / dezghet, apă căpătând volumul necesar unei expansiuni 
temporare în spațiile dintre agregatele betonului (în condiția prevederii corecte a drenajului, fără 
a fi supus la îngheț / dezgheț repetat și cu imersare totală în apă de precipitații), 

 

• aderență sporită la rularea vehiculelor auto sau a utilizării pietonale, 
 

• drenajul infiltrațiilor apei pluviale din fundațiile benzilor de staționare accidentală la autostrăzi, 
 

• economii prin managementul apei pluviale (întârzierea și evacuarea controlată a debitelor de vârf 
la ploi torențiale, cu evitarea inundațiilor și pagubelor materiale conexe unor astfel de situații), 

 

• un mediu locuibil mai sănătos și mai sigur pentru viața și bunurile oamenilor, prin diminuarea 
riscului de inundații și refulare a sistemului de canalizare, eliminarea apariției de focare de infecție 
sau boli transmisibile, 

 

• realimentarea naturală a solului cu beneficii pentru vegetație și nivelul stratului acvifer, reducând 
impactul construit pentru întreaga zonă, 

 

• filtrarea poluanților (uleiuri, etc) și particulelor de metale grele de pe suprafețele urbane, inclusiv 
prin efectul de microepurare biologică (formarea unei pelicule de microorganisme în stratul de 
beton poros – filtru biologic – care descompun substanța organică din apa infiltrată, utilizând-o 
ca sursă de hrană), 

 

• reducerea efectului cunoscut ca “Insula de căldură” specifică zonelor urbane, 
 

• punctaje recunoscute în sistemele de certificări “verzi” (BREEAM, LEED etc) prin utilizarea 
Sistemelor Sustenabile de Drenaj (SSuD) cu DrainMASTER beton permeabil (pavaje 
permeabile, drenuri perimetrale, câmpuri de drenaj, puțuri absorbante, poldere și alte zone 
inundabile natural etc). 

 
Soluție utilizată de zeci de ani în alte tări, betonul permeabil devine treptat și în România varianta 
abordată în proiectarea parcărilor, aleilor, incintelor private, terenurilor de sport, accesului stradal 
municipal sau privat rezidențial, atât ca strat final cât și ca strat suport nedeformabil și drenant (pentru 
alte sisteme de pavele, dale prefabricate, suprafață antitraumă etc). 
  
Un sistem de pavaj permeabil constituie de asemenea soluția recomandată de normativ pentru 
reducerea scurgerilor de suprafață în sistemul canalizării stradale, cu beneficii în reducerea costurilor 
serviciilor de canalizare plătite în acest sens, dar mai ales în evitarea suprasolicitarii rețelei existente. 
 

 


