
 

 
 

 
 

 

HERMES COAT este o soluţie de emailare bituminoasă rezistentă la apă ce conţine agenţi de umplere. Se usucă rapid, are 
adeziune perfectă şi creează un strat de protecţie rezistent la apă. Este afectat de uleiurile minerale. HERMES COAT este 
potrivit pentru etanşarea oricărei suprafeţe de beton, cu sau fără întărire (fibră de sticlă) între straturile succesive. Diluat, se 
aplică sub formă de primer pentru a crea o barieră pentru vaporii de apă. se mai poate aplica pentru îmbinarea planşelor de 
polistiren.    

INSTRUCŢIUNI DE APLICARE 

 
Pre-tratament 
Suprafaţa trebuie să fie fină, uscată, fără praf, fără grăsimi, rugină şi materiale desfăcute. 
Aplicare 
HERMES COAT se aplică la rece cu o perie, rolă sau pistol pentru vopsit. Utilizat ca amorsa necesită o diluare de 50% cu apă. 
Pentru un strat de protecţie mai puternic, se recomandă un al doilea strat transversal cu o diluare cu apă de până la 30%, 
după uscarea primului strat. HERMES COAT se poate aplica fără diluare dacă se aplică cu întăritor. În caz de etanşare a 
suprafeţelor, după uscarea stratului final, se recomandă utilizarea produsului BITUM ARGINTIU pentru a proteja HERMES 
COAT de razele ultraviolete ale soarelui şi de maturarea rapidă. 
Poate fi afectat de uleiurile minerale. 

CONSUM 

Ca amorsa: 0,5 kgr/m2 pe strat în funcţie de tip şi nivelul de absorbţie al suprafeţei.  
Pentru etanşare: 0,5 kgr/m2 - 0,6 kgr/m2 per strat. 

CURĂŢARE 

Curăţaţi echipamentele utilizate imediat după utilizare cu apă înainte ca emulsia să se usuce, sau în caz contrar, utilizaţi 
benzină. 

AMBALARE 

În canistre de 18kg şi butoaie de 215kg. 

DEPOZITARE 

Se poate depozita într-o canistră închisă cu orice modificare într-o zonă acoperită protejată de căldură şi razele directe ale 
soarelui la temperaturi de +5°C - +35°C. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

PROPRIETĂŢI REZULTAT 

Formă fizică Pastă tixotropă 

Culoare Maroniu-Negru 

Densitate 0,99-1,05 gr/cm³ 

Conţinut de apă 55-65% 

PRECAUŢII 

Iritant pentru ochi şi piele. Purtaţi haine de protecţie adecvate şi mănuşi. Pentru detalii suplimentare solicitaţi Fişa cu 
Informaţii de Siguranţă la Departamentul Vânzări. 

 
YANNIDIS  BROS  S.A. îşi rezervă dreptul de a modifica datele tehnice din această fişă cu specificaţii, bazată pe producţia actuală cu notificare anterioară 

 

Instrucțiunile noastre se bazează pe investigații amănunțite și pe experiența practică. Departamentul Service și 
Departamentul de vânzări vă stă la dispoziție pentru informații suplimentare legate de folosirea produselor.  
 
TEMAD CO S.R.L.  
Braşov, 500053, România, Şoseaua Cristianului nr. 12  
Tel.: 0268.506.108, fax: 0268.419.340,  
office@temad.ro, www.temad.ro 

 

 
HERMES COAT 

 
 

DESCRIERE 

 

 

 


