
FIȘĂ TEHNICĂ

THERMOMASTER W-PROFIL                               

Profil racord fereastră cu plasă

Denumire produs: Thermomaster W-PROOF Profil racord fereastră cu plasă

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

Material:
Profil din PVC extrudat, cu celule închise, impermeabil, combinat cu fâşie 
siliconată autoadezivă şi cu plasă fibră de sticlă.

Dimensiuni, ambalaj: 2,5ml x 20buc = 50ml / legătură

Destinaţie, domeniu de 
utilizare:

Este un profil destinat să asigure o racordare hidrofugă şi flexibilă între 
termoizolaţie şi tâmplărie. Conlucrarea cu termosistemul este asigurată de latura 
cu fâşii din plasă fibră de sticlă. Profilul se fixează de tâmplărie prin fâşia 
autoadezivă elastică aflată pe latura fără plasă. Tâmplăria se protejează cu o 
folie care se fixează de pe partea detaşabilă a profilului din PVC cu ajutorul unor 
fâşii autoadezive.

9 mm

Caracteristica produsului

Lungimea profilului Valoare declarată de producător

Metode de verificare

250cm

Greutatea benzii din fibră de sticlă Valoare declarată de producător 125 g/m2

Propriet ăți

Lațimea benzii din fibră de sticlă Valoare declarată de producător

Lățimea profilului Valoare declarată de producător

10 cm

Greutatea profilului Valoare declarată de producător 55 g/ml

Lățimea benzii de silicon Valoare declarată de producător 8mm

Grosimea benzii de silicon Valoare declarată de producător 3mm

Lățimea benzii de plastic detașabile Valoare declarată de producător

La loc uscat, acoperit, ferit de umezeală, căldură radiantă şi radiaţii solare.

Prezenta fi şă tehnic ă este valabil ă 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.

Riscuri posibile, prescripţii de prevenire:

Este un produs care nu necesită fişă tehnică de securitate.

Garanție:

Reguli de depozitare şi magazinare:

15mm

Temperatura de aplicare Valoare declarată de producător min. (+) 5⁰C

*Data emiterii: 30.04.2014 

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

Prescripții, specificații:

ETAG 004

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.


