
20 mm/10 m

Membrană bituminoasă care măreşte capacitatea de hidroizolare a şindrilei, 

egalează denivelările suprafe ei de bază. În timpul executării asigură 

impermeabilitate provizorie.

SC MASTERPLAST ROMÂNIA SRL Calea Borşului Nr. 45-Oradea

Cartobit - Membrana bituminoasa pentru hidroizolatii

Sul de 1*10ml, 10m
2
/sul

2 % / 2 %

5 ˚C

FT_Cartobit_18.07.2017 *Data emiterii: 18.07.2017

Garanţie:

Prescripţii, specificaţii referitoare:

Riscuri posibile, prescripţii de prevenire:

Forţă rupere longit/transv. (N/5cm) SR EN 12311-1

Planeitate (mm/m) SR EN 1848-1

SR EN 1109

Alungire longit/transv (%)

SR EN 1848-1

SR EN 1848-1Lungime (m)

SR EN 12311-1

Flexibilitate la rece (˚C)

250 N /5 cm /150 N/5 cm (±20%)

1,250 g/m2 (±10%)Masa pe unitatea de suprafață (g/m
2
) SR EN 1849-1

Prezenta fişă tehnică este valabilă pentru produsele vândute de SC MASTERPLAST ROMÂNIA SRL, până la modificarea, respectiv retragerea 

acesteia. Deoarece conţinutul fişei tehnice se poate modifica, este obligaţia proiectantului/utilizatorului final să se asigure că are la îndemână ultima ediţie.

Nu există risc de a periclita sănătatea.

Normativ pentru execuţia hidroizolaţiilor bituminoase SR EN 13969

La loc uscat, ferit de căldură radiantă şi radiaţii solare, depozitat şi transportat pe paleţi de lemn în poziţie verticală.

Conditiile atmosferice nefavorabile pot face dificila aplicarea membranelor; daca temperatura scade sub 5 °C este recomandat a se intrerupe aplicarea 

deoarece ulterior, in anotimpul cald, se pot forma bule, zone neancorate sau umflaturi. Analog, vara, in tarile cu clima calda si pentru aplicarea pe 

termoizolant, este oportun a se evita aplicarea in timpul orelor in care temperatura este ridicata. In perioada de iarna derularea rolei trebuie sa se faca intr-

un mod delicat, astfel incat aceasta sa nu se crape/distruga iar, data fiind rigiditatea acesteia, sa nu se rupa chiar.

În conformitate cu reglementările în vigoare, cu respectarea condiţiilor de transport, depozitare şi punere în operă, stipulate de distribuitor - cu prezentarea 

facturii. 

Stabilitate la cald SR EN 1110 90 ˚C

CARTOBIT

FIŞĂ TEHNICĂ

Prezenta fişă tehnică a fost întocmită pe baza unor date şi informaţii, respectiv pe baza unor cunoştinţe generale. Conţinutul datelor din prezenta fişă 

tehnică este urmărit continuu, dacă este cazul se actualizează, respectiv se completează pe baza unor noi date. Produsul are proprietăţile descrise în fişa 

tehnică, însă pentru că nu se cunosc toate posibilele moduri de punere în operă, în toate cazurile este obligaţia proiectantului / utilizatorului final să se 

asigure de aplicabilitatea produsului, respectiv de modul de puneră în operă într-o anumită structură.

Reguli de depozitare, magazinare:

Denumire produs:

Dimensiuni, ambalaj:

Proprietăţi: Metodă de verificare

Destinaţie, domeniu de 

utilizare:

Membrană cu armătură de fibră de sticlă ranforsată, pe bază de bitum modificat 

cu polimeri plastomeri (APP) cu strat de protecţie din nisip.

Distribuitor:

Material:

Reguli de punere în operă:

fără defecte

Caracteristica produsului:

Lăţime (m)

-Defecte vizibile

10 ml (±1%)

1,0 m (±1%)


