
Adeziv pentru membrane cu 

aderenţă ridicată 

Utilizare/ Scop 

OT015 este un adeziv cu formulă specială cu 

aderenţă foarte ridicată utilizat pentru lipirea 

Membranelor elastomerice EPDM ME220 între 

ele şi pe substraturi de construcţii tipice precum 

aluminiu, metal, metal zincat, lemn, PVC-U şi 

alte materiale neporoase. Conexiunea ce 

rezultă asigură o rezistenţă excelentă la 

îmbătrânire, schimbări de temperatură şi 

etanşeitate la apă 

Beneficii cheie 

• Ideal pentru lipirea membranelor EPDM 

ME220 în instalaţii de faţadă 

• Adezivul întărit prezintă o rezistenţă 

excelentă la intemperii şi la efectele 

îmbătrânirii cauzate de expunerea la UV 

• Adezivul suportă fluctuaţii mari de 

temperatură, de la -20°C până la +80°C 

• Aplicare uşoară curată, rapidă şi precisă 

 

Descriere 

OT015 este un adeziv pastă, ce constă într-un amestec de 

cauciuc sintetic şi răşini. 

Culoare 
Negru 

Ambalaj 
Baton/ salam de 600 ml 

 

Unelte necesare 

• Instalarea implică utilizarea unui pistol aplicator şi a unui cutter sau a 

unei raclete. 

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. 

• Se recomandă degresarea cu izopropanol a substratului (şi a 

membranei, dacă este necesar). 

• Substraturile poroase trebuie etanşeizate folosind ca amorsă CT113 

sau lipite direct utilizând CT113.
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CAWZ20 
Uniclass L6732:P74 

Informaţii tehnice 

Proprietate Rezultat 

Compoziţie Amestec de cauciuc sintetic şi răşini 

Sistem Evaporare solvent 

Greutate specifică 1,0 

Timp de uscare 
(la20°C) 

2-4 mm / 24 ore 

Timp de uscare la 
atingere (la20°C) 

aprox. 10 minute 

Rezistenţă la exfoliere 
> 75 N / 25 mm 

Temperatură de 
aplicare 

de la +5 °C la +30 °C 

Temperatură de 
operare 

de la -20 °C la +80 °C 

Depozitare A se depozita în condiţii uscate, ferit de razele soarelui, între 
+5 °C şi+30 °C. 

Durata de depozitare 9 luni, atunci când se depozitează conform recomandărilor, în 

ambalajul original nedesfăcut. 

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



Aplicarea Adezivului cu aderenţă 

ridicată OT015 
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Adeziv pentru membrane cu aderenţă 
ridicată 

Aplicare 

1. Un cordon de 10 mm de adeziv trebuie aplicat pe substrat la o 

distanţă corespunzătoare, astfel încât lăţimea cordonului presat să 

rămână în spatele membranei şi aproape de marginea principală 

(vezi figura). 

2. Poate fi necesară o aplicare ulterioară a adezivului, în funcţie de 

membrană şi de detaliul real. 

3. Utilizaţi o rolă pentru îmbinări pentru a asigura o lipire bună a celor 

două materiale. Lăţimea finală de lipire trebuie să aibă 30 - 35 mm 

x 2 mm adâncime. 

4. Atunci când se lipesc secţiuni mai late sau mai lungi ale 

membranei, poate fi necesară fixarea temporară a acesteia până 

când se obţine o capacitate suficientă de încărcare a adezivului. 

5. Rezistenţa de lipire depinde de evaporarea solventului din sistem. 

Uscarea poate fi accelerată ridicând membrana după contactul 

iniţial pentru a permite evaporarea solventului timp de câteva 

secunde, înainte de a restabili îmbinarea lipită. 

6. Conexiunile membranelor la foliile de hidroizolaţie pe bază de bitum 

sau PVC trebuie realizate printr-o placă metalică de tranziţie. În 

cazul lipirii membranei de spumă stirenică sau un material similar, 

utilizaţi adezivul pastă illbruck OT008. 

Acoperire 
Un baton/salam de 600 ml va produce 7 - 8 metri liniari de adeziv 

(calculat la un cordon cu lăţimea de aprox. 10 mm). 

Curăţare 
Curăţaţi uneltele şi orice reziduuri neîntărite de adeziv cu AW421 High 

Strength Cleaner. 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, bitum sau pe 

unele materiale ce conţin bitum, inclusiv sisteme de acoperişuri bazate 

pe bitum, topit la cald. Oferim servicii pentru testarea compatibilităţii 

dintre adezivii noştri şi materiale produse de terţi şi vă recomandăm să 

aduceţi la cunoştinţă această cerinţă reprezentantului nostru pentru a 

organiza mostre corespunzătoare şi pentru a solicita testarea (teste 

extensive durează până la 4 săptămâni).

 

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

  

 

 

 

 

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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