
Etanșeizanți siliconici,  
bituminoși, acrilici

Adezivi pentru polistiren

Spume poliuretanice

Scule şi accesorii

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

etanșeizanți siliconici

 � Mastic siliconic neutral pe bază de oxim.
 � Destinat pentru etanșarea îmbinărilor fixe de la ferestre și pentru 
îmbinările cu deplasări relativ reduse (supuse la tensiuni mici).

 � Aderență superioară la o gamă largă de materiale de construcții: 
sticlă, ceramică, oțel, aluminiu, materiale plastice, cărămidă, 
inclusiv beton și zidărie.

 � Poate fi aplicat cu ușurință și în rosturi verticale și deasupra 
capului.

 � Fiabilitate îndelungată și întreținere redusă.
 � Formează o peliculă de etanșare rezistentă la intemperii.

Rino Silicon neutRal oXiM

Cod Denumire Buc/bax

515250 RINO Silicon neutral- OXYM  trs. 600ml 20

515251 RINO Silicon neutral- OXYM gri  600ml 20

515252 RINO Silicon neutral- OXYM  negru 600ml 20

515253 RINO Silicon neutral- OXYM alb  600ml 20
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 � Mastic siliconic cu proprietăți excelente de adeziune la toate 
materialele de construcție poroase sau neporoase. 

 � Are performanțe elastice ridicate, rezistență excelentă la 
intemperii: radiații UV, ploaie, îngheț. 

 � Nu se contractă și nu-și micșorează volumul. Are un miros 
slab. Nu corodează metalele.  

 � NU poate fi vopsit! 
 � Masticul siliconic este utilizat pentru sigilarea sau lipirea 
structurilor confecționate din sticlă, gresie, ceramică, cărămizi 
de sticlă, materiale plastice (PVC, epoxi, poliester, poliacrilat, 
policarbonat, materiale compozite de tip formica), lemn 
natur, vopsit sau lăcuit. 

 � Are o excelentă adeziune pe suprafețele metalice, 
galvanizate, oțel inoxidabil, zinc, cupru, aluminiu vopsite sau 
netratate, fără a le coroda sau oxida. 

 � RINO Silicon Neutral este ideal pentru sigilarea exterioară a 
ramelor de ferestre din aluminiu sau PVC cu zidăria placată  
cu aluminiu, marmură, piatră naturală, etc.

 � Disponibil în varianta: transparent, alb, gri RAL 7045, maro 
RAL 8014 și negru.

Rino Silicon neutRal

Cod Denumire Buc/bax

514092 RINO Silicon neutral - transparent 280ml 25

514093 RINO Silicon neutral - alb 280ml    25

514094 RINO Silicon neutral - gri RAL 7045 280ml   12

514098 RINO Silicon neutral - maro RAL 8014 280ml 12

514096 RINO Silicon neutral - negru 280ml   12

 � Mastic de reparații și etanșare pe bază de solvent, plasto-elastic, 
pentru reparații acoperișuri. 

 � Potrivit pentru suprafețele bituminoase, alcaline și metalice. Are 
o uscare rapidă la suprafață, o consistență ridicată, prin urmare 
poate fi aplicat în îmbinări verticale și/sau înainte de ploaie. 

 � Poate fi utilizat pe suprafețe umede și la temperaturi scăzute, 
în cazul în care materialul de etanșare a fost păstrat la cald și în 
cazul în care există posibilitatea unui timp de întărire mai lung și o 
elasticitate mai redusă a masticului. 

 � Temperatura de topire a etanșeizantului este de peste +100°C. Nu 
este casant la rece. Rezistă la acizi diluați, substanțe alcaline, gaze 
de eșapament și la intemperii, îngheț. Are o rezistență foarte bună 
la tracțiune. 

 � Se folosește la diverse izolații pe acoperișuri și coșuri de fum, 
pentru închiderea fisurilor, a rosturilor cu mișcări de dilatație 
mici, pentru repararea scurgerilor de dimensiuni reduse, pentru 
repararea fisurilor de pe acoperișurile plate. 

 � De asemenea, se utilizează la etanșeizarea îmbinărilor dintre 
diverse materiale, a foliilor de tablă, aluminiu, plumb, cupru sau 
cositor, sau la îmbinările dintre capacele din metal și plăcile din 
carton bituminos, sau rolele de PVC, EPDM, etc. 

Rino BituM Seal

Cod Denumire Buc/bax

514097 RINO BITUM SEAL Etanșeizant pe bază de bitum 310ml 12

transparent

gri RAL 7045

negru

alb

maro RAL 8014

etanșeizant bituminos
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                                                                       Spume poliuretanice

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 etanȘeiZant acRilic 

Cod Denumire Buc/bax

514082 RINO acrylic alb 280ml 24

 � Spumă poliuretanică monocomponentă utilizată pentru 
izolarea tubulaturii, umplerea golurilor şi rosturilor sau montajul 
ferestrelor şi uşilor. 

 � Spuma întărită asigură o bună izolare termică şi fonică şi are 
excelente proprietăţi de lipire. 

 � Aderă foarte bine la majoritatea materialelor de construcţii: 
cărămidă, tencuială, lemn, beton, metal, PVC, polistiren, gips-
carton, ţiglă, cu excepţia suprafeţelor din Teflon, polietilenă şi 
silicon.  

 � Spuma întărită este sensibilă la radiaţiile UV şi la acţiunea directă 
a razelor soarelui. 

 � Este rezistentă la temperaturi cuprinse între -50°C şi +90°C. 
 � Spumele cu acţionare manuală au o expandare de 2-4 ori mai 
mare în comparaţie cu acelaşi tip de spumă în varianta de pistol. 

 � Deoarece cordonul de spumă şi expandarea nu pot fi controlate, 
spumele cu acţionare manuală nu sunt recomandate pentru 
instalarea uşilor şi ferestrelor (în timpul uscării spumei, cadrele 
ferestrelor sau uşilor pot suferi deformări). 

 � Temperatura la aplicare trebuie să fie cuprinsă între +5°C şi 
+30°C.

 � Spumele din varianta de iarnă se pot aplica şi la temperaturi 
scăzute (de până la -5°C).

Rino FiX

Cod Denumire Buc/bax

514152 RINO FIX spuma pistol 700ml c.122510 12

515009 RINO FIX spuma PU 700ml c.118907 12

515014 RINO FIX spuma pistol iarna 700ml c.124905 12

515015 RINO FIX spuma iarna  700ml c.124904 12
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                                                                       Spume poliuretanice

etanşeizant acrilic

 � Spumă poliuretanică monocomponentă utilizată pentru 
izolarea tubulaturii, umplerea golurilor şi rosturilor sau 
montajul ferestrelor şi uşilor. 

 � Spuma întărită asigură o bună izolare termică şi fonică şi are 
excelente proprietăţi de lipire. 

 � Aderă foarte bine la majoritatea materialelor de construcţii: 
cărămidă, tencuială, lemn, beton, metal, PVC, polistiren, gips-
carton, ţiglă, cu excepţia suprafeţelor din Teflon, polietilenă 
şi silicon. 

 � Spuma întărită este sensibilă la radiaţiile UV şi la acţiunea 
directă a razelor soarelui. 

 � Este rezistentă la temperaturi cuprinse între -50°C şi +90°C
 � Temperatura la aplicare trebuie să fie cuprinsă între +5°C 
şi +30°C.

Rino PRactic

Cod Denumire Buc/bax

515008 RINO PRACTIC spuma PU 480ml A4564 12

 � Spumă poliuretanică monocomponentă utilizată pentru 
izolarea tubulaturii, umplerea golurilor şi rosturilor sau montajul 
ferestrelor şi uşilor. 

 � Spuma întărită asigură o bună izolare termică şi fonică şi are 
excelente proprietăţi de lipire. 

 � Aderă foarte bine la majoritatea materialelor de construcţii: 
cărămidă, tencuială, lemn, beton, metal, PVC, polistiren, gips-carton, 
ţiglă, cu excepţia suprafeţelor din Teflon, polietilenă şi silicon. 

 � Spuma întărită este sensibilă la radiaţiile UV şi la acţiunea directă 
a razelor soarelui. 

 � Este rezistentă la temperaturi cuprinse între -50°C şi +90°C. 
Temperatura la aplicare trebuie să fie cuprinsă între +5°C şi +30°C. 

 � Spumele cu acţionare manuală au o expandare de 2-4 ori mai 
mare în comparaţie cu acelaşi tip de spumă în varianta de pistol. 

 � Deoarece cordonul de spumă şi expandarea nu pot fi controlate, 
spumele cu acţionare manuală nu sunt recomandate pentru 
instalarea uşilor şi ferestrelor (în timpul uscării spumei, cadrele 
ferestrelor sau uşilor pot suferi deformări).

Rino HoBBY

Cod Denumire Buc/bax

515005 RINO HOBBY spuma PU pistol 650ml 127196 12

515006 RINO HOBBY spuma PU 650ml A4483 12
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 � Spumă poliuretanică monocomponentă utilizată pentru 
instalarea uşilor şi ferestrelor, izolarea tubulaturii, umplerea 
golurilor şi rosturilor. 

 � Spuma întărită asigură o bună izolare termică şi fonică şi are 
excelente proprietăţi de fixare şi montaj. 

 � RINO MAX este o spumă cu randament ridicat şi cu rezistenţă 
mecanică mare care exercită o presiune moderată în timpul 
procesului de întărire. 

 � Aderă foarte bine la majoritatea materialelor de construcţii: 
cărămidă, tencuială, lemn, beton, metal, PVC, polistiren, gips-
carton, ţiglă, cu excepţia suprafeţelor din Teflon, polietilenă şi 
silicon. 

 � Spuma întărită este sensibilă la radiaţiile UV şi la acţiunea 
directă a razelor soarelui. 

 � Este rezistentă la temperaturi cuprinse între -50°C şi +90°C.
 � Temperatura la aplicare trebuie să fie cuprinsă între +5°C şi 
+30°C.

 � Spumele din varianta de iarnă se pot aplica şi la temperaturi 
scăzute (de până la -5°C).

Rino MaX

Cod Denumire Buc/bax

515007 RINO MAX spuma pistol 880ml A4509 12

515018 RINO MAX spuma pistol iarna 860ml A4631 12

 � Spumă poliuretanică monocomponentă destinată pentru 
instalarea uşilor de protecţie împotriva incendiilor, umplerea 
golurilor, precum şi pentru izolarea termică în cazul în care 
sunt necesare cerinţe ridicate de rezistenţă la foc. 

 � Spuma întărită asigură o bună izolare termică şi fonică. 
 � Aderă foarte bine la: cărămidă, tencuială, lemn, beton, metal, 
PVC, polistiren, gips carton, ţiglă.

 � Rezistenţa la foc a spumei întărite (conform DIN 4102-1) este 
B1, expandarea în volum este de până la 30%.

 � Punctul de aprindere al spumei întărite: 400°C. 
 � Coeficientul de izolare fonică: 60dB.

Rino FiRe

Cod Denumire Buc/bax

515025 RINO FIRE Spuma poliuretanica rezistenta la foc pistol 750ml A4755 12

515027 RINO FIRE Spuma poliuretanica rezistenta la foc 750ml A4756 12

www.temad.ro64

Spume poliuretanice



 � Spumă poliuretanică monocomponentă, de înaltă calitate, 
elastică, ce exercită o presiune redusă în timpul întăririi.

 � Rezistă bine la vibraţii, de aceea se utilizează în special pentru 
rosturi şi articulaţii înguste supuse la mişcări de dilataţie.

 � Îşi recapătă forma iniţială după compresie.
 � Aderă foarte bine pe majoritatea materialelor de construcţii 
cu excepţia suprafeţelor din: Teflon, polietilenă şi silicon.

 � Spuma este destinată la instalarea uşilor şi ferestrelor, izolarea 
şi fixarea tubulaturii, umplerea golurilor şi rosturilor, fixarea 
panourilor pe perete şi acoperişuri şi pentru izolarea termică.

 � Se potriveşte bine în zonele unde caracteristicile elastice şi 
presiunea minimă de expansiune sunt relevante, cum ar fi: 
pentru îmbinarea buştenilor sau a lemnului la construcţia 
caselor de lemn, la îmbinări articulare înguste şi supuse 
mişcărilor de contracţie şi dilataţie.

 � Spumă adezivă poliuretanică monocomponentă pentru 
fixarea plăcilor de izolaţie din polistiren şi/sau vată bazaltică în 
timpul izolaţiei termice a clădirilor.

 � Adezivul spumă are calităţi superioare de lipire şi etanşare. 
Aderă foarte bine la majoritatea materialelor de construcţii: 
beton, cărămidă, tencuială, cu excepţia suprafeţelor din 
Teflon, polietilenă şi silicon.

 � După uscare spuma adezivă este un bun izolator fonic şi de 
temperatură.

 � Spuma poliuretanică este utilizată pentru montarea 
panourilor de izolaţie din polistiren (EPS + polistiren 
expandat, XPS - polistiren extrudat, polistirol), pe faţade 
şi fundaţii în lucrările de construcţii noi, precum şi pentru 
izolarea clădirilor vechi, pentru fixarea plăcilor de vată 
bazaltică, pentru instalarea plăcilor pe acoperiş, pentru 
izolarea ţevilor şi a tubulaturii.

Rino FleX

Rino PoliStiRen

Cod Denumire Buc/bax

515030 RINO FLEX Spuma PU elastică  pt. pistol 750ml A4757 12

Cod Denumire Buc/bax

515021 RINO POLISTIREN spuma PU pistol 750 ml A4722 12

515022 RINO POLISTIREN spuma PU manuala 750 ml A4723 12
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adezivi pentru polistiren

 � Soluţie de curăţat spuma poliuretanică proaspătă de pe 
uneltele de lucru şi de pe alte suprafeţe.

 � Soluţia spray de curăţat spuma poliuretanică este un solvent 
de curăţare cu dublu scop. 

 � Recipientul poate fi conectat la un pistol de spumă PU pentru 
a îndepărta reziduurile rămase în interiorul pistolului sau 
poate fi folosit ca spray manual pentru a elimina spuma 
proaspătă de pe echipamente şi unelte de lucru. 

 � Poate fi folosită pentru curăţarea ramelor de ferestre, a uşilor, 
a glafurilor de urmele de spumă poliuretanică proaspătă.

 � Adeziv de construcţii foarte puternic, ideal pentru lipirea 
tuturor tipurilor de obiecte din polistiren, ce necesită o 
aderenţă rapidă pe suprafeţele poroase.

 � Are o priză iniţială foarte bună, o capacitate bună de umplere 
şi o rezistenţă finală puternică.

 � Utilizat pentru lipirea/fixarea rapidă a obiectelor din polistiren, 
cum ar fi: plăci decorative pentru tavan şi pereţi, ornamente, plăci 
pentru izolaţii, cadre de polistiren pe suprafeţe poroase: lemn, 
plăci aglomerate (OSB, PAL, etc.), beton, piatră şi tencuială.

 � Nu conţine solvenţi.

Rino cleaneR

Rino aDeZiv PentRu PoliStiRen

Cod Denumire Buc/bax

515010 RINO CLEANER Spray curatat spuma PU 500ml A4586 12

Cod Denumire Buc/bax

514085 RINO Adeziv de Polistiren 470g 24

514086 RINO Adeziv de Polistiren 1kg 6

514087 RINO Adeziv de Polistiren 4kg 1
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Scule şi accesorii

 � Corp din aluminiu cu mâner uşor detașabil.
 � Valva pistolului în care se montează tubul de spumă este 
tratată cu PTFE.

 � Forma mânerului asigură o prindere confortabilă.
 � Sistem eficient de control al evacuării spumei.
 � 0% reziduuri după utilizare.

 � Corp din aluminiu tratat cu PTFE, mâner ușor detașabil.
 � Valva pistolului în care se montează tubul de spumă este 
tratată cu PTFE.

 � Forma mânerului asigură o prindere confortabilă.
 � Sistem eficient de control al evacuării spumei.
 � 0% reziduuri după utilizare.

 � Corpul pistolului este puternic, realizat dintr-un tub din tablă 
cu grosimea de 1,5mm, iar tija de împingere este întărită și 
finisată în culoarea neagră.

 � Blocul de împingere este de densitate înaltă.
 � Conexiunea este la ambele capete ale cilindrului și se face 
printr-un filet fin.

 � Raportul de împingere este de 16:1 și forța de împingere 
>3.000N. 

Rino PiStol PRoFeSional PentRu SPuMĂ

Rino PiStol PRoFeSional PentRu SPuMĂ

Rino PiStol PRoFeSional PentRu Silicon

Cod Denumire Buc/bax

516341 RINO Pistol profesional pt.spuma PU 1324T2 20

Cod Denumire Buc/bax

516342 RINO Pistol profesional teflon pt.spuma PU 1118T8 20

Cod Denumire Buc/bax

515084 RINO Pistol profesional silicon salam 600ml C1342-15 20
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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 Buc/bax

514310 RINO Banda aluminiu cu butil 1,1mmx50mmx10m 24

514312 RINO Banda aluminiu cu butil 1,1mmx100mmx10m 12

514313 RINO Banda aluminiu cu butil 1,1mmx150mmx10m 8

514314 RINO Banda aluminiu cu butil 1,1mmx200mmx10m 4

514315 RINO Banda aluminiu cu butil 1,1mmx300mmx10m 4

514323 RINO Banda aluminiu cu butil 1,1mmx1000mmx10m 1

Benzi de etanşare

Cod Denumire Buc/bax

514350 RINO Banda aluminiu cu bitum 1,1mmx50mmx10m 24

514351 RINO Banda aluminiu cu bitum 1,1mmx75mmx10m 16

514352 RINO Banda aluminiu cu bitum 1,2mmx100mmx10m 12

514353 RINO Banda aluminiu cu bitum 1,1mmx150mmx10m 8

514355 RINO Banda aluminiu cu bitum 1,2mmx200mmx10m 4

514356 RINO Banda aluminiu cu bitum 1,2mmx300mmx10m 4

514363 RINO Banda aluminiu cu bitum 1,2mmx1000mmx10m 1

514360 RINO Banda aluminiu cu bitum rosu 1,1mmx150mmx10m 8

514361 RINO Banda aluminiu cu bitum maro 1,1mmx150mmx10m 8

 � 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.

 � Disponibilă și în culorile roșu și maro - culori similare cu cele ale acoperișurilor din 
tablă colorată.

Rino BenZi De etanşaRe Din aluMiniu cu BituM

Cod Denumire

514326 RINO Banda butilica 3mmx10mmx10m

 � Banda butilică este o bandă autoadezivă pe ambele feţe şi este 
confecţionată din compuşi de cauciuc butilic extrudat.

 � Are excelente proprietăţi de adeziune la aproape toate materialele de 
construcţii, dar în special la metal şi sticlă.

 � Rezistă foarte bine la temperaturi înalte, are proprietăţi anti-corozive, este 
rezistentă la apă şi nu conţine solvenţi.

 � Ideală pentru sigilarea acoperişurilor metalice sau a panourilor metalice 
verticale, geamuri structurale, sigilări ale sistemelor de aer condiţionat: 
ţevi, conducte, sigilări ale remorcilor, dubelor, sigilări ale parbrizelor, sigilări 
la montajul plitelor, chiuvetelor pe blaturile din bucătării, etc.

Rino BanDĂ ButilicĂ
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Rafturi

 � RINO Raft TEGO Redus 
Cod: 600285 
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