
  

Sănătate și siguranță
Nu este necesară etichetarea în conformitate cu regulamentul (CE) nr. 1907/2006 relevant al Parlamentului 

European și al Consiliului.

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

DIN 4108-7

Rezistența la temperatură MDV (-)30ºC - (+)80ºC

Reacția la foc EN 13501-1 E
Depozitare și manipulare
În mediu uscat, între: (+) 5 ° C - (+) 25 ° C, de protejat împotriva expunerii atmosferice, în special a radiațiilor 

solare și a altor surse de căldură, precum și împotriva umidității și a ploii.

Garanție
În conformitate cu reglementările în vigoare, cu respectarea condiţiilor de transport, depozitare şi punere în 

operă, stipulate de distribuitor - cu prezentarea facturii.
Standarde, specificații

Forţă de rupere IPM 5023 ≥ 10 N / 25mm

Rezistența la temperatură în timpul aplicării MDV (+)5ºC - (+)40ºC

Rezistenţă la rupere (MD) EN 14410 15 N / 25mm

Alungire EN 14410 ≥ 300 %

Culoare Valoarea declarată a 
producătorului (MDV) negru

Densitate EN 1942 2,0 mm

Date tehnice

FIŞĂ TEHNICĂ

MASTERFOL Flex
Denumire produs MASTERFOL Flex 50mm bandă adezivă

Distribuitor: SC MASTERPLAST ROMÂNIA SRL Calea 
Borşului Nr. 45-Oradea

Dimensiuni, ambalaj: 10m×50mm/rola

Destinaţie, domeniu de
utilizare:

Pentru o rezistență durabilă și flexibilă,  pentru 
lipirea etanşă a suprapunerilor barierelor de 
vapori pentru interior, respectiv pentru 
corectarea suprafeţelor deteriorate.  Se aplică 
pe subrafata fără praf și contaminare (grăsime, 
ulei), suprafața de bază non-poroasă.  În cazul 
în care se aplică pe materiale plastice și 
cauciuc, produsul se testează mai întâi.. Nu 
este rezistent la ulei și solvenți organici.

Material: Folie specială de PE + hârtie de cauciuc butilic 
+ hârtie siliconică

Proprietăți Standarde relevante



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.
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