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RINO
®
 Șnur rotund din PE pentru etanșarea 

rosturilor 
 
 
 

 
 
 
DESCRIEREA PRODUSULUI 
 
RINO Șnur rotund din PE pentru etanșarea 
rosturilor – este un cordon rotund destinat 
etanșării profesionale pentru majoritatea 
îmbinărilor de construcție, a rosturilor de 
dilatație, în conformitate cu standardul în 
construcții DIN 18540. 
Profilul/cordonul de umplere a rosturilor este 
o spumă din Polietilenă elastică, cu celule 
închise, utilizată ca material de umplere atât 
la interior cât și la exterior. 
  
DOMENII DE UTILIZARE 
 

 Etanșarea rosturilor 

 Indicat atât la interior cât și la exterior 
 

CULOAREAȘI FORMA DE LIVRARE 
 

 Antracit 

 Rola de șnur cu diametre cuprinse 
între ø 6 – 30mm 

 Pentru diametre ø 40 ți ø 50mm – se 

livrează la lungimi de 1m 

 Se comercializează doar role întregi 
 
CARACTERISTICI 
 

 Material de umplere pentru 
majoritatea detaliilor din construcții, a 
rosturilor, a zonelor de îmbinare, a 

rosturilor de dilatație aflate atât la 
interior cât și la exterior. 

 Împiedică aderența în trei puncte 

 Are o bună rezistență la îmbătrânire 
 
AVANTAJE 
 

 Se îmbunătățește adeziunea 
materialului de etanșare în zona de 
îmbinare 

 Potrivit pentru materialele absorbante 

 Prin reducerea adâncimii îmbinărilor – 
se obține o economie a materialelor 
de etașare (silicon, mastic, 
etanșeizant,etc.) 
 

MOD DE UTILIZARE 
 
Alegeți diametrul șnurului rotund PE conform 
diagramei adiacente și presați-l în rost. 
Șnurul trebuie montat astfel încât adâncimea 
articulației să fie aproximativ jumătate din 
lățimea ei. Umpleți restul rostului cu material 
de etanșare și nivelați cu o spatulă adecvată. 
 
Proporția ideală pentru materialele de 
etanșare: silicon, etanșeizant acrilic, mastic 
poliuretanic, etc.este lățime/adâncime = 2 : 1 
(pentru o adâncime maximă de 10-12mm). 
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ALEGEREA ȘNURULUI PE ROTUND 
 

Diametrul  șnurului PE rotund 
(mm) 

Lățimea rostului (mm) Adâncimea rostului (mm) 

10mm 5 – 8 mm Min. 15 mm 

15 mm 8 – 12 mm Min. 20 mm 
 

20mm 12 – 15 mm Min. 30 mm 

 
 
DIMENSIUNEA BENZII ȘI  FORMA DE LIVRARE 
 

Diametru Șnur rotund PE  Lungimea  Conținut /bax 

6 mm continuu 2500 m 

8 mm continuu 1500 m 

10 mm continuu 1150 m 

13 mm continuu 750 m 

15 mm continuu 550 m 

20 mm continuu 350 m 

25 mm continuu 200 m 

30 mm continuu 160 m 

40 mm 1 m 150 m 

50 mm 1 m 100 m 

60 mm 1 m 64 m 

75 mm 1 m 42 m 
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