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Deckshield Elastomeric Membrane 
 
 
Fișa Tehnică 
 
Descrierea produsului:  
Deckshield Elastomeric Membrane este un poliuretan flexibil utilizat ca membrană elastică anti-fisurare în 
cadrul sistemului de pardoseli Deckshield. 
Produsul prezintă o rezistență la elongație de aproximativ 400%. 
 
Utilizări:  
Utilizată pe straturi suport din asfalt sau beton în combinație cu amorsă specifică, pentru a obține o 
membrană hidroizolantă, flexibilă. Deckshield Elastomeric Membrane, în mod uzual este folosită în cadrul 
sistemelor Deckshield  sau în sisteme unde este necesară utilizarea unei membrane elastice. 
 
Mediu:  
Deckshield Elastomeric Membrane nu conține solvenți. Pentru mai multe detalii, va rugăm consultați Fișa de 
Securitate a produsului. 
 
Raportul de amestec:  
Produsul este livrat în seturi predozate de tip A+B. Nu amestecați fracții din produs, poate influența negativ 
amestecul final. 
 
Adaugați Baza A în întăritorul B. Amestecați cu ajutorul unui mixer elicoidal, fără a antrena aer în amestec. 
 
Temperatura de aplicare:  
Temperatura recomandată a stratului suport este cuprinsă între +15 - +25°C, dar nu mai puțin de +5°C.  
Temperatura stratului suport trebuie sa depășească “dew point” cu +3°C în timpul aplicîrii și țntaririi. 
Temperatura nu trebuie să scadă sub +5°C, în 24 de ore dupa aplicare. 
 
Timpul de aplicare/timp de lucru:  
Produsul amestecat trebuie aplicat în maxim 40 minute, la o temperatură de +20°C.  
La temperaturi ridicate, timpul de aplicare se scurtează drastic. 
 
Timpul de întărire: (la +20°C)  
Poate fi reacoperit după 4 ore.  
Se reaplică în maxim 24 de ore .  
Timpul maxim de reaplicare de 24 ore (se ia în calcul și efectele directe ale razelor solare).  
Produsul se întărește complet în 5-7 zile. 
 
Culori:  
Alb pal. 
 
Conținut corp solid:  
Aprox. 100 % 
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Densitate:  
Componenta A aprox. 2.1 kg/l  
Componenta B aprox. 1.1 kg/l 
A+B aprox. 1.2 kg/l. 
 
Depozitare: 
12 luni în ambalaje închise.  
Temperatura de depozitare este cuprinsă între +5°C și +30°C.  
A se proteja împotriva umezelii și a înghețului. 
 
Ambalare:  
Produsul este livrat  A+B în urmatoarele ambalaje: 
 
Set  Baza A  Întăritor B 

10 kg (8.3 litri) 2.5 kg 
 

7.5 kg 
 

Orice recomandare sau sugestie referitoare la utilizarea produselor realizate de Flowcrete UK Ltd., fie în literatura sa tehnică, fie ca răspuns 
la o anchetă specifică sau în alt mod, se bazează pe date considerate fiabile, totuși produsele și informațiile sunt destinate utilizării de către 
Clienții cu abilități și cunoștințe necesare în industrie și, prin urmare, este de datoria Clientului să se asigure de adecvarea produselor pentru 
uzul său specific și se consideră că Clientul a făcut acest lucru la propria sa discreție și risc. 
 
 

 
 
 

 


