
 
 

 

PLAST ROOF este un material de etanşare bituminos vâscos elastic răşinos, fabricat din materiale speciale polimerizate, 
fibre de întărire, bitum şi solvenţi. Se usucă rapid, are o adeziune excelentă şi rămâne flexibil (elongaţie de 1300 % ) atât la 
temperaturi scăzute cât şi la temperaturi ridicate (-20°C până la +80°C). PLAST ROOF este un produs ce se aplică la rece, 
utilizat pentru umplerea – sigilarea rosturilor, crăpăturilor, zgârieturile colţurilor montate în beton, tâmplărie şi zidărie. 
Aplicaţi pe rosturile verticale cu spaţii mici. Se utilizează de asemenea pentru prinderea membranelor bituminoase atunci 
când suprafaţa acestora este acoperită cu nisip de cuarţ, ţigle bituminoase şi pâslă. Este compatibil cu suprafeţe din beton, 
beton uşor, lemn, piatră, cărămidă, ghips carton. 

INSTRUCŢIUNI DE APLICARE 

Pre-tratament 
Suprafaţa trebuie să fie fină, uscată, fără praf, fără grăsimi, rugină şi materiale detasabile. 
Aplicare 
PLAST ROOF se utilizează diluat cu o spatulă sau pistol pentru lubrifiant pentru punctele de umplere. Apăsaţi chitul răşinos 
în rost şi umpleţi până ajunge la nivel. După 2-3 zile nivelul de umplere poate coborî, aşadar umpleţi din nou cu chit răşinos 
şi întindeţi cel puţin 5cm la dreapta şi la stânga de-a lungul rostului. Pentru a proteja chitul răşinos de razele UV şi de 
maturare, aplicaţi pe suprafaţa expusă un strat de SILVER BITUME. PLAST ROOF este extrem de rezistent la apă, acizi şi 
soluţii alcaline. Este afectat de uleiuri minerale. Nu se poate utiliza pe suprafeţe din polistiren (expandat sau extrudat) 
deoarece conţine solvenţi organici. 

CONSUM 
 

Indicativ 0,10-0,15lt /m rost de 1cm x 1cm. 

CURĂŢARE 

Echipamentele sunt curăţate imediat după utilizare cu benzină. 

AMBALARE 

În canistre de 5lt και 20lt. 

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 Negru 

Densitate 0,98-1,02 gr/cm³ 

Reziduu solid după evaporare 65-70 % 

 
 

PRECAUŢII 

Este inflamabil şi dăunător dacă se inhalează şi este recomandat pentru utilizare doar în incinte bine ventilate. 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.  
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PLASTROOF 

Bituminous elastomeric mastic sealant  
DESCRIERE 

 

 

 


