
Etanşeizanţi siliconici
Etanşeizant acrilic

Adeziv pentru polistiren
Spume poliuretanice

Benzi de etanşare



 � Mastic siliconic pentru etanșarea, umplerea și lipirea îmbinărilor, 
a rosturilor de dilataţie și a golurilor la băi și bucătării.

 � Impermeabil, antimucegai, rezistent la raze UV, elasticitate 
permanentă.

 � Aderă pe ceramică și faianţă, obiecte sanitare (căzi, dușuri, 
chiuvete), sticlă netedă, email, metale.

Rino Silicon SanitaR

 � Mastic siliconic pentru efectuarea tuturor tipurilor de 
etanșări și îmbinări.

 � Universal, impermeabil, antimucegai, rezistent la UV, 
elasticitate permanentă.

 � Recomandat pentru lucrări la instalaţiile sanitare și în 
construcţii.

 � Aderă pe ceramică și faianţă, obiecte sanitare (căzi, dușuri, 
chiuvete), sticlă netedă, email, metale, rosturi de dilataţie.

Rino Silicon univeRSal

Cod Denumire Buc/bax

514080 RINO silicon universal trs. 280ml 20

514081 RINO silicon universal alb 280ml 20

Cod Denumire Buc/bax

514090 RINO silicon sanitar trs. 280ml 20

514091 RINO silicon sanitar alb 280ml 20

etanşeizanţi siliconici

etanşeizant acrilic

 � Mastic acrilic alb pentru etanşarea fisurilor, îmbinărilor  
şi crăpăturilor înainte de vopsire.

 � Impermeabil.
 � Anti-mucegai, rezistent la UV, elasticitate permanentă. 
 � Aderă pe cărămidă, beton, gips, lemn, sticlă, ceramică,  
metale şi PVC rigid.

 � Nu este indicat pentru acvarii.

Rino acRYlic univeRSal

Cod Denumire Buc/bax

514082 RINO acrylic alb 280ml 24
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adeziv pentru polistiren

 � Spumă adezivă monocomponentă, ideală pentru fixarea rapidă şi 
uşoară a panourilor termoizolante din polistiren, pe suprafeţe precum: 
beton, piatră, cărămidă, tencuială, gips-carton, metal, lemn, plăci 
aglomerate din lemn (inclusiv OSB). 

 � Se întăreşte sub acţiunea umidităţii atmosferice. 
 � Poate fi utilizată atât la interior cât şi la exterior. 
 � Suprafaţa de acoperire este echivalentă cu cea a unui sac de adeziv 
pentru polistiren, dar timpul de execuţie este redus, după 1-3 ore de la 
aplicare se poate realiza fixarea mecanică a polistirenului cu dibluri.

Cod Denumire Buc/bax

515019 RINO spumă polistiren pistol 700ml 12

Rino poliStiRen

Se întăreşte sub acţiunea  
umidităţii din atmosferă

Nu conţine HFC  
(nu atacă stratul de ozon)

etanşeizanţi siliconici

etanşeizant acrilic
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Spume poliuretanice

iaRnĂ vaRĂ

 � Spumă poliuretanică monocomponentă pentru fixarea şi 
montarea uşilor şi ferestrelor. 

 � Realizează o izolare termică şi fonică foarte bună. 
 � Aderă foarte bine la beton, cărămidă, piatră, tencuială, 
lemn, metal şi multe materiale sintetice, polistiren, spumă 
poliuretanică, poliester, PVC rigid). 

 � Produs ecologic: nu conţine CFC, nu distruge stratul de ozon.
 � Este rezistentă la temperaturi cuprinse între -40˚C şi +50˚C. 
 � Varianta de iarnă poate fi aplicată şi la temperaturi scăzute 
(de până la -10˚C).

Cod Denumire Buc/bax

514152 RINO FIX spuma pistol 700ml 12

515009 RINO FIX spuma PU 700ml 12

515014 RINO FIX spumă pistol iarnă 700ml 12

515015 RINO FIX spumă iarnă 700ml 12

515017 RINO FIX spumă pistol iarnă 750ml 12

Rino FiX
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vaRĂ

iaRnĂ

 � Spumă poliuretanică monocomponentă pentru etanşare, 
izolare, umplere cu proprietăţi de fixare. 

 � Poate fi utilizată la interior şi exterior. 
 � Aderă foarte bine la beton, cărămidă, piatră, tencuială, lemn, 
fibrociment, metal şi multe materiale sintetice.

 � Izolare termică şi fonică foarte bună. Poate fi vopsită.
 � Este rezistentă la temperaturi cuprinse între -40°C şi +50°C.

Cod Denumire Buc/bax

515005 RINO HOBBy spuma PU pistol 650ml 12

515006 RINO HOBBy spuma PU 650ml 12

Cod Denumire Buc/bax

517787 RINO MAX spumă pistol 820ml 12

515013 RINO MAX spumă pistol iarnă 820ml 12

 � Spumă poliuretanică monocomponentă profesională cu expandare ridicată, 
indicată pentru etanşare, izolare, umplere. 

 � Aderă foarte bine la beton, cărămidă, piatră, tencuială, lemn, metal şi multe 
materiale sintetice (polistiren, spumă poliuretanică, poliester, PVC rigid). 

 � Se poate utiliza pentru etanşarea şi umplerea îmbinărilor, crăpăturilor, 
cavităţilor din pereţi, lângă tuburi, cabluri şi conducte. 

 � Produs ecologic: nu conţine CFC, nu distruge stratul de ozon.
 � Este rezistentă la temperaturi cuprinse între -40˚C şi +50˚C. 
 � Varianta de iarnă poate fi aplicată şi la temperaturi scăzute  
(de până la -10˚C).

Rino MaX

Rino HoBBY
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 � Banda autoadezivă din aluminiu cu butil este destinată etanşării rosturilor 
şi a elementelor de conectare în diverse aplicaţii: construcţii metalice, 
ferestre rabatabile, aparate de aer condiţionat, ventilaţii, reparaţii sau 
montaje şi, în mod special, pentru construcţii de sticlă şi de metal. 

 � Aderă foarte bine pe majoritatea materialelor folosite în construcţii: 
cărămidă, tencuială, beton, lemn, metal, oţel, zinc, aluminiu şi sticlă. 

 � Poate fi folosită în orice condiţii de temperatură, are o rezistenţă foarte 
bună la UV şi previne coroziunea materialelor pe care este aplicată.

Benzi de etanşaRe din aluMiniu cu Butil

Cod Denumire

514310 RINO Bandă Aluminiu cu butil 1,1mm x    50mm x 10m

514311 RINO Bandă Aluminiu cu butil 1,1mm x     75mm x 10m

514312 RINO Bandă Aluminiu cu butil 1,1mm x   100mm x 10m

514313 RINO Bandă Aluminiu cu butil 1,1mm x   150mm x 10m

514314 RINO Bandă Aluminiu cu butil 1,1mm x   200mm x 10m

514316 RINO Bandă Aluminiu cu butil 1,1mm x   300mm x 10m

514323 RINO Bandă Aluminiu cu butil 1,1mm x 1000mm x 10m

Benzi de etanşare

 � Banda adezivă din aluminiu cu bitum are o aplicare universală şi este 
destinată, în principal, pentru sigilarea împotriva apei şi a vaporilor de apă, 
a elementelor de conectare, a elementelor de iluminare folosite în poduri, 
a luminatoarelor sau a altor detalii de pe acoperişuri, a ţevilor de gaze, apă, 
a ţevilor de scurgere. 

 � Poate fi aplicată pe cărămidă, tencuială, beton, lemn, metal, oţel, zinc, 
aluminiu şi sticlă.

Benzi de etanşaRe din aluMiniu cu BituM

Cod Denumire

514350 RINO Bandă Aluminiu cu bitum 1,1mm x     50mm x 10m

514351 RINO Bandă Aluminiu cu bitum 1,1mm x     75mm x 10m

514352 RINO Bandă Aluminiu cu bitum 1,2mm x   100mm x 10m

514353 RINO Bandă Aluminiu cu bitum 1,1mm x   150mm x 10m

514354 RINO Bandă Aluminiu cu bitum 1,2mm x   200mm x 10m

514356 RINO Bandă Aluminiu cu bitum 1,2mm x   300mm x 10m

514363 RINO Bandă Aluminiu cu bitum 1,2mm x 1000mm x 10m

= valabil pe ComaNdă SpeCială

 � Banda etanşeizantă pe bază de butil şi cauciuc şi laminată cu un strat 
textil pe una din laturi este destinată izolării elementelor de conectare şi a 
crăpăturilor apărute în profilele construcţiilor metalice în timpul instalării 
cadrelor de fereastră sau de uşi. 

 � Poate fi tencuită sau vopsită şi este capabilă să transmită mişcările în 
direcţie transversală până la 10%.

Benzi de etanşaRe cu Butil

Cod Denumire

514330 RINO Bandă butil 0,8mm x 50mm x 10m

514331 RINO Bandă butil 1,0mm x 50mm x 10m
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BroşuriRafturi

 � Raft MIDIRACK RINO 
Cod: 600111
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