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DESCRIERE 
 

FABRIC este un geotextil din poliester, nețesut ( 60-65 gr./m2). FABRIC este utilizat în principiu ca material 

de întărire pentru aplicații lichide in combinație cu membrana de impermeabilizare PENECOAT™ ELASTIC. 

 

        RECOMANDAT PENTRU 
 
 

FABRIC poate fi aplicat pe toată suprafața care trebuie impermeabilizată sau local: 
 

   ♦  Îmbinări de podea 

   ♦  Îmbinări de perete 

   ♦  Bolti de lumină și unități de aer condiționat 

 ♦  Zone fisurate 

                  ♦  În jurul capetelor de țevi, canale de scurgere a apei (sifoane) și armarea coșurilor 

 

         AVANTAJE 
 

                    ♦ Ușor de aplicat  

 ♦  Absorbție bună și compatibilitate cu membranele poliuretanice  

 ♦ Rezistență excelentă la stres mecanic (rupere) 

 ♦ Stabil la radiațiile UV 

 

        INSTRUCȚIUNILE DE UTILIZARE 
 

Pregătirea suprafeței: Suprafața trebuie sa fie curată, uscată și solidă, lipsită de impurități ce pot afecta in 

mod negativ aderenta materialului. Conținutul maxim de umiditate nu trebuie să depășească 5%. 

Acoperirile vechi, murdăria, grăsimile, uleiurile, substanțele organice și praful trebuie îndepărtate mecanic 

cu o mașina de șlefuit. Este posibil ca suprafața să necesite o netezire. Noile structuri de beton trebuie să se 

usuce timp de cel puțin 28 de zile. Bucățile de suprafață desprinse și praful trebuie îndepărtate. 
 

Nota: Pregătirea atentă a suprafeței este esențială pentru rezultate optime și pentru durabilitate. Nu spălați 

suprafața cu apă. 
 

          Aplicare: FABRIC poate fi aplicat în următoarele cazuri ca material întăritor. 

 

Armarea membranei de impermeabilizare PENECOAT™ ELASTIC: Puneți pe suprafața grundul adecvat 

(PENEPRIMER™ PU pentru substraturi poroase sau PENEPOX™ W pentru substraturi neporoase) și aplicați 

PENECOAT™ ELASTIC pe suprafață. Plasați materialul FABRIC pe toată suprafața sau local pe zonele cu 

probleme, cum ar fi îmbinările de perete, coșuri, țevi, sifoane etc. în timp ce PENECOAT™ ELASTIC este încă 

proaspăt, plasați materialul geotextil și apăsați-l pana se înmoaie. Apoi aplicați suficient PENECOAT™ 

ELASTIC pentru a acoperi Fabric. 

 

Reparația fisurilor, înainte de aplicarea membranei de impermeabilizare PENECOAT™ ELASTIC:  fisurile 

trebuie să fie curățate de praf, reziduuri sau orice contaminare. Se amorsează zona local cu primerul 

adecvat (U-PRIMER 110 pentru substraturi poroase). Plasați în interiorul fisurii un material de suport din 

polietilenă (PENETRON® BACKING ROD) și umpleți cu material U-SEAL sau SiMP®SEAL. Se recomandă 

adăugarea agregatelor de cuarț (QUARTZ SAND MIX de granulație 0,1-0,45 mm. sau similar) pentru  

îmbinare prin lipire. A doua zi, amorsați zona din jurul fisurii cu grundul adecvat (PENEPRIMER™ PU pentru 
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substraturi poroase sau PENEPOX™ W pentru substraturi neporoase) și aplicați PENECOAT™ ELASTIC pe 

suprafață și în jurul fisurii la o lățime de 20 cm. sau mai mare. Plasați materialul FABRIC pe toată suprafața 

pentru a fi impermeabilizata complet și apoi aplicați suficient PENECOAT™ ELASTIC pentru a satura FABRIC. 
 

NOTĂ: Dacă aplicați FABRIC pe întreaga suprafață, trebuie calculată o suprapunere de 5-10 cm între benzile 

de material. 

 

CONSIDERATII SPECIALE  
 

FABRIC poate fi utilizat ca material de armare pentru utilizare în combinație cu PENECOAT™ ELASTIC, 

PENECOAT™ SF ELASTIC, SiMP COAT 25 sau alte materiale similare de impermeabilizare din poliuretan. 

Respectarea cu atenție a marjelor de timp este esențială pentru obținerea unui rezultat excelent. 
 

Contactați PENETRON ROMANIA pentru mai multe informații despre proiectul dvs. 

 

Ambalare: FABRIC este disponibil la rola de 20 m2 (0,2m. x 100m.) si rola de 100 m2 (1m x 100m.) 
 

Depozitare: FABRIC trebuie depozitat într-o zonă uscată, la o temperatură cuprinsa intre 5oC - 30oC. 

Perioada de valabilitate, atunci când este depozitat în condiții adecvate, în ambalaj original, sigilat și 

nedeteriorat, este de 12 luni. A se feri de umezeala si de lumina directă a soarelui. 

 
SĂNĂTATE ŞI SIGURANŢĂ:  

Poate irita ochii şi pielea si creează sensibilitate. Evitați contactul cu pielea și ochii. În cazul contactului, 

spălați zona cu multă apă și solicitați asistenta medicala.  

Se recomanda sa folosiți mănuși, mască și ochelari de protecție in timpul aplicării.  

Consultați fișa tehnică de securitate pentru informații suplimentare. 

A NU SE PĂSTRA LA ÎNDEMÂNA COPIILOR  

 

GARANŢIE: BEST IMPORT PRODUCTS PENETRON garantează faptul produsele fabricate nu vor avea defecte 

şi se vor conforma standardelor şi vor conţine toate componentele în proporţie adecvată. În cazul în care 

oricare dintre produse este deficient, responsabilitatea. BEST IMPORT PRODUCTS PENETRON se va limita la 

înlocuirea materialului ce se dovedeşte a fi defect. BEST IMPORT PRODUCTS PENETRON nu va fi 

responsabilă în nici un caz de defectele întâmplătoare sau indirecte.   

BEST IMPORT PRODUCTS PENETRON NU OFERĂ NICI O GARANŢIE ÎN CEEA CE PRIVEŞTE COMERCIALIZAREA 

SAU UTILITATEA ÎNTR-UN ANUMIT SCOP IAR PREZENTA GARANŢIE ÎNLOCUIEŞTE ORICE ALTE GARANŢII 

EXPRIMATE SAU IMPLICITE. Utilizatorul trebuie să constate dacă produsul este potrivit necesităţilor proprie 

şi să îşi asume toate riscurile şi responsabilitatea aferentă. 

Utilizatorii trebuie să tina cont întotdeauna de cea mai recentă versiune a fișelor tehnice ale produsului, 

insa acestea poate să difere în comparație cu cele ale PENETRON INTERNATIONAL LTD sau respectiv 

Companiile PENETRON din intreaga lume. Aceste modificări se datorează formatarii textului prin diferite 

proceduri sau denumiri diferite ale produselor și vizează in informarea optimă a consumatorilor. 

 

 

 

BEST IMPORT PRODUCTS PENETRON 

Departament Tehnic  

Tel: 0742 454 382 / 0368 734 003 

tehnic@penetron-romania.eu 

Adresa : Complex Duplex 2  

Str. Fundatura Harmanului, Brasov 

www.penetron-romania.eu 
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