
   

Garanție

Date tehnice

ProduS: 
MASTERFOL Seal&Fix  - Pasta adeziv și etanș pentru 

barieră de aer și vapori

Material:

FISA TEHNICA

MASTERFOL Seal&Fix

Densitate MDV 1,17g/ml ((+)20ºC)

 

Furnizor:
SC MASTERPLAST ROMÂNIA SRL Calea Borşului Nr. 45-

Oradea			

Dimensiune, ambalaj: 315 ml

Pastă utilizată pentru interior cu o rezistență durabilă și flexibilă 

pentru lipirea și sigilarea suprapunerii  foliilor bariera de aer și 

vapori (ex: materiale de polietilenă, polipropilenă) sau pentru 

montarea barierelor de aer și vapori pe materiale de construcție 

utilizate frecvent (ex:  beton, cărămidă, perete tencuit, lemn, 

metal). Aplicare: curățati suprafața de praf și grăsime apoi aplicați 

pastă în fâșii , apăsați ușor folia în pastă. În cazul altor materiale 

de construcție, care nu sunt enumerate mai sus, se recomandă 

întotdeauna testarea adezivului pentru a determina aplicabilitatea 

acestuia.

Aplicare:

Culoare Valoarea declarată a producătorului (MDV) albastru-verde

Monocomponent de vinil-copolimer.

Proprietăți Standarde relevante

Timp de procesare (după aplicare) MDV 15 minute

Rezistența la temperatură după întărire MDV (-)40ºC - (+)80ºC

Timp de întărire MDV 24 ore ((+)20ºC)

Grosime minimă aplicată MDV 3 mm

MDV 0ºC - (+)40ºCRezistența la temperatură în timpul aplicării

În mediu uscat, între: 0 - (+) 35 ° C, protejat împotriva expunerii atmosferice, în special a radiațiilor solare și a altor surse de 

căldură, precum și împotriva umidității și a ploii. Data de expirare: 24 de luni de la producție, păstrată în condițiile impuse.

Depozitare și manipulare

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.

*Data emiteri: 15. 11. 2019.

În conformitate cu legislațiile actuale și condițiile distribuitorului.Respectarea regulilor de aplicare a produsului și prezentarea 

facturii constituie o condiție obligatorie pentru reclamatiile in viitor.

Standarde, specificații

DIN 4108-7

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 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.
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