
 

 

 

 

   

 

  

DESCRIEREA PRODUSULUI ȘI UTILIZĂRI 
Membrană de inaltă performanță cu bitum elastomeric SBS armat, semiaderentă si finisată cu granule minerale 

ceramice, pentru lucrari de hidroizolatii. Dispune de benzi autoadezive aplicate din fabrică pentru lipirea parțială și 

SISTEMUL PROFIL (brevet SIPLAST), care prin scarificarea marginilor, îmbunătățește foarte mult eficiența instalării 

(arderea totală a foliei).  

Acest produs este destinat utilizării ca membrană a unui sistem de hidroizolație autoprotejat cu un singur strat pentru 

acoperișuri inaccesibile; sau ca membrană de acoperiș pentru atic, jgheaburi, pătrunderi și alte detalii de acoperiș. 

Poate fi folosit si pentru lucrări diverse. În ambele cazuri, acest produs trebuie utilizat în conformitate cu specificațiile 

tehnice relevante. 

   

STRUCTURĂ 

Suprafață Granule colorate 

Suprafața suprapunerii longitudinale Folie termofuzibilă scraificată 

Compoziție Bitum elastomeric SBS filerizat (Styrene-Butadiene_Styrene) 

Armătură Poliester nețesut stabilizat, impregnat cu bitum elastomeric SBS 
filerizat (Styrene-Butadiene_Styrene) 

Suprafața inferioară Folie siliconată la benzile autoadezive 

  

CARACTERISTICI 

  Granule 6 m 

Lungime nominală (m) 7,00 

Grosime nominală (mm) 5.00 

Grosime nominală pe marginea longitudinală (mm) 4.00 

Lățime (mm) 1000 

Greutate (kg/m²)  6.5 

Greutate per rolă (kg)  45.5 

 

 

 

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 ADESOLO G 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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Produsele noastre sunt fabricate în fabrici certificate ISO 9001    

 

ISO 9001  DOCUMENT DE REFERINȚĂ 

 

  
  
  
  

 AMBALARE  
  
 

 
PROPRIETĂȚI 
 
 

Tip Test  Standard  UM  Valori  

Rezistență la tracțiune EN 12 311-1  N/ 50mm  850 x 600 

Rezistență la alungire EN 12 311-1  %  40 x 49 

Flexibilitate la temperaturi scăzute EN 1109  °C  -20  

Rezistență la scurgere  EN 1110  °C  100  

Stabilitate dimensională EN 1107-1 % -0,3 

Rezistenta statica la perforare EN 12730 kg 20 

 
 
 
AMBALARE 
 

  Granule 6 m  

Cantitate role per palet 20 

Cantitate role per palet container 25  

Cantitate role per cutie lemn 20  

  
 INFORMAȚII COMPLEMENTARE 

  

Valori  
Unde sunt afișate 2 valori pentru caracteristicile date, prima reprezintă direcția 
longitudinală, iar a doua  direcția transversală. 

Toleranțe  

Valorile medii sunt derivate din testele standard și sunt supuse variațiilor de producție 
obișnuite. 
Se pot observa unele mici variatii, deoarece valorile se bazeaza pe valorile medii obtinute 
din mai multe fabrici. 

Modificări  

Compania noastra isi rezerva dreptul de a-si modifica compozitia ca urmare a 
imbunatatirilor tehnologice si a procedurilor de testare continuă a produselor.. Această 
fișă tehnică a produsului înlocuiește ediția anterioară. Pentru a obține ultima versiune 
actualizată, vă rugăm să contactați departamentul tehnic. 

Clasificare periculoasă  
Nu este clasificat ca periculos în conformitate cu regulamentul internațional (ADR, RID, 
IATA și RTMDR) 

Informații complementare 
Acest document este doar o fișă tehnică a produsului. În cazul în care aveti nevoie de 
detalii suplimentare privind compatibilitatea produsului cu cerințele tehnice ale 
proiectului dumneavoastra, vă rugăm să contactați departamentul tehnic. 

Depozitare  
Acest produs este ambalat în role așezate vertical pe palet sau în cutie de lemn. 
Acesta trebuie depozitat vertical la interior, departe de sursele de căldură. 
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