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Descrierea produsului:   

Material izolant monocomponenet, pe bază de cauciuc sintetic în solvent.  

Mod de ambalare:  

 cartuș PE conținut 310 ml, 12 buc / bax 

Culoare:  

 transparent 

Caracteristici: 

• Rezistent la intemperii 

• Rezistent la radiații UV 

• Uz interior sau exterior 

• Flexibil 

• Revopsibil cu majoritatea vopselelor în folosință 

• Rezistent la mucegai 

• Aderență bună pe suparefețe bituminoase, umede sau ușor uleioase 

• Nu conține silicon 

• La contact îndelungat cu apă se îngălbenește ușor, dar nu se modifică caracterele 

fizice. 

• Nu conține silicon. 

• Nu aderă pe PE, PP, PTFE, EPDM, gips, oglindă, polistiren 

Domeniul de utilizare: 

Recomandat în special pentru rosturi înguste, dar se poate aplica și în rosturi largi 

de dilatație sau conexiune. Aderență foarte bună chiar fără grunduire pe lemn, 

beton, metal (aluminiu, cupru, tablă galvanizată).  

Se poate folosi la terase, acoperișuri, structura de ventilație, între tablă și coș de 

fum, șindrilă, țiglă 

Mod de utilizare: 

Se va aplica pe suprafețe curate, lipsite de porțiuni neaderente și portante. Se vor 

îndepărta praful, grăsimile, uleiul și părțile exfoliate. Cartușul va fi păstrat la 

temperatura camerei înainte de utilizare. Suprafețele netede pot fi umede, cele 

poroase trebuie să fie uscate. În condiții extreme sau pe suprafețe de plastic se va 

aplica după o grunduire prealabilă.  

Nu se va folosi sub + 5 °C sau peste +400C. La netezirea rosturilor se va folosi apă 

distilată. Se poate vopsi cu vopsele sau lacuri. Acoperirile pe bază de solvent 

organic pot încetini uscarea, se recomandă o probă. 
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Date tehnice: 

Valorile sunt date la +230C şi 50% umiditate relativă.  

Valorile sunt influențate de factori de mediu, tipul și caracteristicile suprafeței. 

Înainte de uscare 

Densitate (EN 1183-1):                                                                    0,93 g / cm3 

Pelicularizare:                                                                                  15-20 minute 

Timp de uscare:                                                                                3 mm / primele 24 ore 

Temperatura de lucru (material, suprafață și mediu):                       +50C - +400C 

Valabilitate (în ambalaj original, nedesfăcut între +50C - +250C):   24 luni 

După uscare 

Rezistență termică:                                                                           -250C - +800C 

Deformare elastică:                                                                          25% 

Duritate Shore A (EN 868):                                                             cca. 25 

Măsuri de siguranță: 

Nu este purtător de simboluri. A se folosi în locuri bine ventilate. A se proteja ochii și 

pielea. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Se vor respecta regulile generale de lucru cu 

produse chimice. Alte informații în fișa tehnică de securitate și pe eticheta produsului. 

În timpul aplicării respectaţi normele, directivele şi indicaţiile referitoare la protecţia 

muncii. 

 

Această specificație tehnică nu reprezintă garanție asupra modului și condițiilor de 

folosire a produsului.  

Înainte de folosire, utilizatorul este îndrumat să verifice compatibilitatea materialului cu 

elementele cu care va veni în contact (substrat, vopsea, lazură) pentru evitarea unor 

modificări ulterioare (degradare, decolorare etc.). Considerăm deasemenea 

responsabilitate utilizatorului de a verifica dacă contactul cu alte materiale nu va duce la 

degradarea calităților produsului. În cazurile când se impune, va fi datoria utilizatorului 

de a se informa de la producătorul/distribuitorul acelor produse asupra problemelor de 

compatibilitate. 


