
Sacii Aqua-Stop
O tehnologie inovatoare împotriva efectelor inundațiilor



Aviz și Agrement Tehnic
Un produs testat, agreat și avizat tehnic de Ministerul Dezvoltării



Sacii Aqua-Stop
Recomandați de IGSU pentru situații de urgență

Testat și avizat

Sacii anti-inundație Aqua-Stop au fost testați de specialiști 
în materie de hidrologie în cadrul laboratorului UTCB 
pentru care s-a emis un agrement tehnic care însoțește 
Avizul Tehnic.

Acesta devedește, pe de o parte, că sacii Aqua-Stop 
se pot folosi impotriva inundațiilor și pe de alta parte că, 
folosit corect, este un produs foarte eficient.



Au aspectul unui sac obișnuit însă interiorul conține un strat cu sute de cristale ce absorb 
apa crescând de 500 de ori în volum în mai puțin de 5 minute.

Exteriorul este special conceput astfel încât să ofere permeabilitatea maximă în respect 
cu o rezistență optimă în condiții de flexibilitate.

Sacii Aqua-Stop absorb repede apa, sunt flexibili și rezistenți.

Polimerii cu capacitate de absorbție a apei, din interiorul sacilor, își măresc dimensiunea 
de până la 500 de ori prin acumularea lichidului, sacul crescând astfel în mărime și oprind 
avalanșa de apă.

Masarea sacilor ajută dispersia apei mai rapid. Astfel, în numai 3-5 minute polimerii din 
sac au absorbit suficientă apă pentru a putea poziționa sacul în poziția dorită pentru 
diguire.

Cantitatea inițială de 200 grame de polimer uscat se transformă prin absorbția apei într-un sac de 10 kg. Având 
aproximativ 10kg, sacul este acum ideal pentru manevrare și poziționare. Astfel activați, sacii anti-inundație 
Aqua-Stop se poziționează pentru îndiguire în sistem de încălecare alternativă [gen așezarea cărămizilor].

Sacii Aqua-Stop
Ultima tehnologie destinată apărării împotriva căderilor masive de apă și a inundațiilor



Avantajele sacilor Aqua-Stop
Intervențiile împotriva inundațiilor devin rapide, economice și ecologice

Intervenție Rapidă
 transport facil
 ușor de manevrat
 se activează direct la locul de inundație
 sacii se activează rapid în 3-5 minute

Depozitare facilă
 sacii pot fi vidați
 ocupă putin spațiu și pot fi puși în cuti
 înmagazinare ușoară și îndelungată

Prietenoși pentru mediu
 biodegradabili
 pot fi refolosiți
 nu necesită nisip, o resursă prețioasă
 pot combate seceta în agricultură



Aqua-Stop vs Saci de nisip
Comparație cu sacii tradiționali de nisip

Tehnologie și Ecologie
Sacii de nisip consumă resursele naturale ale 
Pământului. Reprezintă o metodă practicată 
încă din epoca medievală, o invenție la 
îndemana oamenilor care atunci nu aveau 
de partea lor știința și tehnologia de care ne 
bucurăm astăzi.

Sacii Aqua-Stop sunt inovația de azi pentru o 
problemă de când e lumea: cum să facem 
piept inteligent și eficient puterii năucitoare 
a apei?

Oamenii de știință au dezvoltat conceptul 
rudimentar al sacilor de nisip și având la 
îndemană tehnologia avansată au înlocuit 
nisipul cu cristale de polimeri.

Sacii Aqua-Stop sunt biodegradabili și nu 
folosesc resursele naturale ale Pământului.

Depozitare și Transport

Sacii de nisip sunt foarte grei, cântăresc de la 
10 la 50 de kg.
Sacii Aqua-Stop neactivați (adică fără să intre 
în contact cu apa) cântăresc 200 de grame!
Pentru a transporta sacii de nisip necesari unei 
intervenții medii se folosesc minim 10 camioane.
Pentru a transporta sacii Aqua-Stop necesari 
aceleiași intervenții se folosește o dubiță!
Pentru a depozita sacii de nisip necesari unei 
posibile intervenții (ex. sat – 200 de gospodării) 
este necesară o hală de peste 1 ha.
Pentru a depozita sacii Aqua-Stop pentru 
același sat e necesară o încăpere de 12 mp!

Eficiență și Rapiditate
Sacii de nisip necesită timp și resurse umane cu 
condiție fizică pentru a-și îndeplini scopul. Trebuie 
descărcate și transportate una câte una de o 
echipă de oameni, restricționată astfel la un singur 
punct strategic, ore întregi.

În principal din cauza ușurinței de manevrare, sacii 
Aqua-Stop pot fi așezați de o echipă restrânsă, 
chiar și 2 persoane / per loc strategic ales, în câteva 
minute și astfel se poate realiza o mai bună și mai 
rapidă acoperire a întregii zone inundate.



Cum se folosesc sacii Aqua-Stop
Un produs testat, agreat și avizat tehnic de Ministerul Dezvoltării

Instrucțiuni de folosire
Este foarte simplu să folosesti sacii anti-inundație Aqua-Stop. 
Tot ce-ți trebuie este un mic spațiu uscat pentru depozitare 
îndelungată și... apă - materie primă abundentă în caz de risc 
de inundație.

Pentru activare mai se poate folosi și un furtun cu apă cu care udați 
sacii; sau containere de orice fel (găleată, butoi, vană, cadă...).

Depozitați sacii Aqua-Stop, ambalați în folia protectoare, 
într-un spațiu uscat de unde să poată fi ușor preluați în 
caz de necesitate.

1

Scoateți sacii din ambalajul protector.2

Introduceți sacul Aqua-Stop în apă pentru aproximativ 
3-5 minute până la completa lui amorsare.3

Așezați sacii amorsați în poziție 
(conform schiței alăturate)4
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