
  
  
  
  
Produsele noastre sunt fabricate în fabrici certificate ISO 9001    

 

 

 

 

   

 

 DESCRIEREA PRODUSULUI ȘI UTILIZĂRI 

Membrană profilată din polietilenă de înaltă densitate având o profilatură conică pe una dintre părți. 
Acest produs este destinat utilizării ca și protecție mecanică a pereților verticali ai fundațiilor înainte 
de realizarea umpluturilor.  
   

CARACTERISTICI DIMENSIONALE 

Lățime (m)  1 x 20 m  1.5 x 20 m  2 x 20 m  2. 5 x 20 m  

Lungime (m)  1.00  1.50  2.00  2.50  

Grosime – nu include profilatura (mm)  20.0  20.0  20.0  20.0  

Profilatura (mm)  0.45  0.45  0.45  0.45  

Densitate (g/m²)  20  20  20  20  

Greutate/rolă (kg)  530  530  530  530  

 10.6  15.9  21.2  26.5  

  

PARAMETRI 

Tip de testare  Normă de referință  U.M.  Valori medii  

Rezistența la deformare sub sarcină  EN ISO 604  kN/m²  164  

Rezistența la tracțiune  EN 12311 – 2  N/5 cm  450 x 350  

Rezistența la întindere  EN 12311 – 2  %  28 x 26  

Rezistența la rupere  EN 12310 – 1  N  340 x 420  

 

AMBALARE 

 1 x 20 m 1, 5 x 20 m 2 x 20 m 2, 5 x 20 m 

Nr. role/palet camion   24 12 12 12 

Nr. role/palet container      

Nr. role/cutie      

ISO 9001  DOCUMENT DE REFERINȚĂ 

 

 

 

 

 

INFORMAȚII PENTRU UTILIZATORI: 

 
Conditii de aplicare: Conditii de utilizare: Depozitare: Transport: 

Membrana trebuie aplicată la o 
temperatură de minimum 0°C. 
Nu se recomandă aplicarea 
membranei pe suprafața 
umedă sau acoperită cu gheață 
a acoperișului, în timpul 
precipitațiilor atmosferice sau 
în caz de vânt puternic. 

Realizarea lucrărilor de 
hidroizolație cu ajutorul 
membranei PRIMO trebuie să se 
realizeze în conformitate cu 
proiectul tehnic, întocmit în 
conformitate cu STAS-urile  și 
normativele din construcții 
aplicabile, respectând inclusiv 
prevederile detaliate cuprinse în 
instrucțiunile producătorului. 

Rolele de membrana trebuie 
depozitate în încăperi 
acoperite, protejate 
împotriva umidității și 
împotriva acțiunii razelor 
solare sau a surselor de 
căldură. Rolele trebuie 
aranjate pe o suprafața 
neteda în poziție verticala pe 
un singur rând. 

Rolele trebuie transportate  cu 
mijloace de transport 
acoperite, aranjate în poziție 
verticală pe un singur rând, 
protejate împotriva răsturnării 
sau  deteriorării. Rolele trebuie 
aranjate în așa fel încât sa nu 
permită deplasarea lor în 
timpul transportului 
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