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Descriere 
CT113 este un adeziv lichid vâscos constând într-un amestec de 

cauciuc sintetic şi răşini. Acesta a fost dezvoltat pentru lipirea 

membranelor illbruck EPDM. 

 
Culoare 
Negru 

 
Ambalaj 
găleată 4,7 kg 

 
Informaţii tehnice 

 
Proprietate Clasificare 

Compoziţie Amestec de cauciuc sintetic şi răşini 

Sistem Evaporare solvenţi 

Greutate specifică 0,8 

Timp de uscare (la 

20°C) 

Timp de uscare la 
atingere (la 

20°C) Consum 

Putere de lipire 

finală 

aprox. 20 minute 
 

 
 
 
24-48 ore 

Rezistenţă la exfoliere 50 N / 25 mm 

Temperatură 

de aplicare 

Temperatură 

de operare 

+5°C până la 
+35°C 

 
-20°C până la 
+80°C 

 
 
 

Adeziv pentru Membrana  
 
Depozitare Depozitaţi în condiţii uscate şi ferite de razele soarelui, 
 între +5°C şi+25°C 

. 

Durata de depozitare 12 luni atunci când este depozitat conform 
recomandărilor în ambalajul original nedesfăcut. 

 
Unelte necesare 

• Instalarea necesită utilizarea unei rulete, foarfece, cutter, perie, 
rolă de îmbinări, recipient pentru diluarea adezivului, unealtă 
de amestecare, solvent (AW421). În anumite cazuri, poate fi 
necesară bandă adezivă pentru fixarea temporară a 
membranelor. 

 
Pregătire 

•  Înainte de utilizare, efectuaţi întotdeauna un test pentru a 
confirma compatibilitatea. 

•  Toate suprafeţele trebuie să fie uscate, curate şi sănătoase, 
lipsite de murdărie, grăsimi şi alte reziduuri. 

•  Realizaţi o abraziune mecanică pentru a curăţa 
substanţele poroase înainte de etanşare, dacă este 
necesar. 

•  Se recomandă degresarea substratului (şi a 
membranei, dacă este necesar) utilizând izopropanol. 

 

EPDM 
 
 
 
 
Utilizare/Scop 

CT113 este un adeziv vâscos dezvoltat 

pentru lipirea membranelor EPDM ME220, 

în particular, în lucrări de faţadă. CT113 

este compatibil cu suprafeţe precum lemn, 

metal, zidărie şi alte materiale de 

construcţie. 

 
Beneficii cheie 
 

•  Ideal pentru lipire ME220 EPDM 

membrane în instalaţii de faţadă 

•  Adezivul întărit are o rezistenţă 

excelentă la acţiunea vremii şi la 

efectele de îmbătrânire cauzate de 

expunerea la UV 

•  Adezivul permite o fluctuaţie a 

temperaturii de la -20°C la +80°C 

• Se întăreşte în 2 minute pentru a 

forma o conexiune elastomerică cu 

rezistenţă ridicată 

· Putere de lipire iniţială mare 

Această fişă trebuie să fie 
citită şi înţeleasă înainte de 
utilizarea produsului. 



 

CT113 

Adeziv pentru membrane EPDM 
 

 
Aplicare amorsă 

•  Pe substraturile poroase trebuie aplicată mai întâi o amorsă. 

Ca amorsă, diluaţi CT113 în proporţie de 1 parte CT113 la 2 

– 3 părţi solvent AW421 (raportat la volum). 

•  Aplicaţi amorsă pe materialele poroase utilizând o perie sau o 

rolă pe întreaga suprafaţă de lipit finală (Fig.1). 

•  Aplicarea adezivului trebuie întârziată până când amorsa se 

întăreşte în totalitate (10 – 30 min). 

•  Utilizaţi un recipient separat pentru diluarea amorsei şi 

nu turnaţi niciodată înapoi restul de material amestecat în 

adezivul CT113. 

•  Utilizarea amorsei pe materiale poroase nu doar 

îmbunătăţeşte aderenţa, ci şi reduce consumul de adeziv şi 

prelungeşte semnificativ timpul de prelucrare, ceea ce 

reprezintă un beneficiu în special în zilele călduroase de 

vară. 

 
Aplicare 

•  Adezivul trebuie amestecat bine înaintea aplicării. 

•  Aplicaţi CT113, utilizând o perie sau o rolă uniform pe ambele 

suprafeţe ce trebuie lipite (a se vedea Fig. 2). 

•  După aplicarea adezivului, aşteptaţi să dispară (aprox. 10 

– 15 min, testând cu degetul). Acest lucru este foarte 

important pentru a asigura o bună aderenţă. 

• După timpul de dispariţie, ambele suprafeţe lipite trebuie 

conectate şi partea de sus trebuie presată bine cu ajutorul 

unei role pentru îmbinări. 

• În cazul unor fâşii mai grele, membrana trebuie fixată temporar 

până când adezivul obţine capacitatea de încărcare suficientă. 

• Lăţimea recomandată de lipire dintre membrane şi suprafeţele 

poroase (beton, cărămidă etc.) este de minim 100 mm. Se 

recomandă o suprapunere de 20 – 30 mm pentru lipirea 

suprafeţelor neporoase. 

• În cazul îngroşării nedorite a adezivului, diluaţi cu solvent 

AW421 şi amestecaţi până devine omogen. Cantitatea de 

solvent adăugată nu trebuie să depăşească 10%. 

•  Pentru etanşarea suprapunerilor şi îmbinărilor de membrană, 

utilizaţi adeziv OT015. Îmbinarea membranelor cu folii asfaltice 

sau de hidroizolaţie din PVC trebuie realizată cu ajutorul unei 

plăci metalice. În cazul lipirii membranei de spumă stirenică, 

utilizaţi adezivul pastă illbruck OT008. 

 
 

 
Acoperire 
Ca adeziv: 94 m @ 100 mm lăţime / 4,7 kg unitate 

(aplicat pe membrană şi pe substrat) 

 
Ca amorsă: 329 m @ 100 mm lăţime / 4,7 kg unitate 

(diluat 3 : 1 cu AW421). 

 
Curăţare 
Curăţaţi uneltele şi orice urmă neîntărită de adeziv cu AT200 

HighStrengthCleaner. Resturile întărite pot fi îndepărtate 

doar mecanic. 

 
Reţineţi 
Solvenţii conţinuţi de adeziv pot afecta suprafeţele sensibile. 

Adezivul nu este potrivit pentru aplicare directă pe polistiren, 

PVC, asfalt sau bitum. 

 
Măsuri de siguranţă şi sănătate 
Înainte de utilizare trebuie citită şi înţeleasă Fişa cu date de 
siguranţă a produsului. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1 Figura 2 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Asistenţă 

tehnică: TEMAD deţine o echipă de Reprezentanţi experimentaţi care oferă 
consultanţă în selectarea şi recomandarea produselor. 
Garanţie: produsele tremco illbruck sunt produse cu respectarea unor 
standarde de calitate rigide.  
Nu ne asumăm nicio răspundere pentru informaţiile furnizate în această 
broşură, cu toate că sunt publicate cu bună credinţă şi considerate a fi corecte. 
tremco illbruck Ltd. îşi rezervă dreptul de a modifica specificaţiile produsului 
fără notificare prealabilă, în conformitate cu Politica societăţii privind 
dezvoltarea şi îmbunătăţirea continue. 

Instrucţiunile noastre se bazează pe investigaţii amănunţite şi pe experienţa 
practică. Având în vedere diversitatea largă a materialelor şi a condiţiilor în 
care sunt folosite produsele noastre, nu ne putem asuma responsabilitatea 
asupra rezultatelor obţinute şi/ sau pagubelor produse de utilizarea 
produselor. Totuşi, Departamentul Service vă stă la dispoziţie pentru 
informaţii suplimentare legate de folosirea produselor. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
SC TEMAD CO SRL, Şos. Cristianului, nr. 12, Braşov, 500053, tel. 
0268506108, office@temad.ro, www.temad.ro 
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