
DESCRIERE

FABRIC este un material geotextil din poliester, nețesut. FABRIC este utilizat în principal ca plasa de întărire, pentru 
utilizare, în combinație cu membrană hidroizolatoare PENECOAT™ ELASTIC, PENECOAT™ ELASTIC 
PROFESSIONAL, PENECOAT™ HYPER ELASTIC BLACK, PENECOAT™ SF ELASTIC și SiMP® COAT 25.

RECOMANDAT PENTRU

FABRIC este folosit ca material de armare pentru membranele hidroizolante  lichid. Poate fi aplicat pe întreaga 
suprafață de hidroizolat sau local:

 Îmbinari de perete cu 
pardoseala
Îmbinări între pereti

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

 Unghiuri de 90o

 Bolte de lumina si unitati de aer 
conditionat
 In interiorul imbinarilor de miscare si 
peste fisuri

AVANTAJE
Usor de aplicat
 Absorbtie si compatibilitate cu membranele poliuretanice           
 Rezistență excelentă la stres mecanic (rupere)
 Stabil UV

CARACTERISTICI TEHNICE

Tip geotextil 

Culoare Alb
Greutate specifica FABRIC 60P 60-65 gr/m2

Greutate specifica FABRIC 110P 110 gr/m2 

NOTĂ: FABRIC 60P este utilizat în principal ca țesătură de întărire, pentru utilizare, în combinație cu membrană 
hidroizolatoare aplicată lichid PENECOAT™ ELASTIC, PENECOAT™ ELASTIC PROFESSIONAL, PENECOAT™ 
HYPER ELASTIC BLACK, PENECOAT™ SF ELASTIC și SiMP® COAT 25. În cazul certificării conform Evaluării 
Tehnice Europene (ETA) pentru PENECOAT™ ELASTIC, FABRIC 110P este utilizat ca material de armare.

INSTRUCTIUNI DE UTILIZARE

Pregătirea suprafeței: Suprafața trebuie să fie curată, uscată și solidă, fără orice contaminare, care poate afecta în 
mod dăunător aderența stratului de acoperire. Conținutul maxim de umiditate nu trebuie să depășească 5%. 
Structurile noi din beton trebuie să se usuce timp de cel puțin 28 de zile. Straturile vechi, murdăria, grăsimile, 
uleiurile, substanțele organice și praful trebuie îndepărtate cu o mașină de șlefuit. Posibilele nereguli ale suprafeței 
trebuie netezite. Orice bucăți de suprafață friabile și praful de șlefuit trebuie îndepărtate cu atenție.

NOTA:Pregătirea atentă a suprafeței este esențială pentru un finisaj și durabilitate optime. Nu spălați suprafața cu 
apă.

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

Întărirea membranei de hidroizolație (indicativ pentru PENECOAT™ ELASTIC): Grunduiți suprafața cu grund 
adecvat (PENEPRIMER™–PU pentru substraturi poroase sau PENEPΟΧ™–W pentru substraturi neporoase) și 
aplicați PENECOAT™ ELASTIC pe suprafață. Așezați FABRIC pe toată suprafața de hidroizolat sau local în zonele 
cu probleme, cum ar fi conexiunile perete-pardoseală, domurile de iluminat, coșurile de fum, țevile, gura de apă 
(sifon) etc., în timp ce PENECOAT™ ELASTIC este încă lichid și apăsați-l pentru a se înmuia. Apoi aplicați suficient 
PENECOAT™ ELASTIC pentru a satura țesătura.
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Repararea fisurilor, înainte de aplicarea membranei de 
hidroizolație (indicativ pentru PENECOAT™ ELASTIC): 
Fisurile trebuie să fie curățate de praf, reziduuri sau 
orice contaminare. Amorsați local cu grundul adecvat 
(U-SEAL 110 pentru substraturi poroase).

Puneți o tijă de suport din polietilenă, de secțiunea 
corespunzătoare (PENETRON® BACKING ROD) în interiorul 
fisurii și umpleți-o cu etanșantul corespunzător, U-SEAL sau 
SiMP® SEAL. Se recomandă adaugarea agregatelor de nisip 
de cuarț (indicativ QUARTZ SAND MIX 0,1-0,45 mm sau 
similar) pentru îmbunătățirea lipirii. A doua zi, amorsați zona 
din jurul fisurii cu grund adecvat (PENEPRIMER™–PU pentru 
substraturi poroase sau PENEPΟΧ™–W pentru substraturi 
neporoase) și aplicați PENECOAT™ ELASTIC pe suprafață și 
în jurul fisurii, la lățime de 20 cm sau ceva mai mare. Așezați 
FABRIC pe toată suprafața de hidroizolat și apoi aplicați 
suficient PENECOAT™ ELASTIC pentru a satura FABRIC.

NOTA:Dacă FABRIC este aplicat pe toată suprafața, trebuie 
calculată o suprapunere de 5-10 cm între benzile de material 
textil.

CONSIDERATII SPECIALE

FABRIC poate fi folosit ca țesătură de întărire pentru utilizarea 
în combinație cu PENECOAT™ ELASTIC, PENECOAT™ 
ELASTIC PROFESSIONAL, PENECOAT™ HYPER ELASTIC 
BLACK, PENECOAT™ SF ELASTIC și SiMP® COAT 25 sau 
alte materiale de hidroizolație poliuretanică similare.
Respectarea atentă a marjelor de timp este esențială pentru 
un rezultat excelent. 

Contactati PENETRON ROMANIA pentru informatii 
suplimentare cu privire la proiectul dvs.

AMBALAJ

FABRIC este disponibil în role de 20 m2 (0,2 m x 100 m) și 
100 m2 (1 m x 100 m).

DEPOZITARE / TERMEN DE VALABILITATE

FABRIC poate fi păstrat timp de 24 de luni în ambalajul 
original recipient nedeschis) la 5 °C – 35°C (41°F – 95°F) într-
un loc răcoros și uscat. A se păstra departe de zonele umede 
și de lumina directă a soarelui.

SANATATE SI SIGIRANTA

A NU SE LĂSA LA ÎNDEMÂNA COPIILOR. Pentru mai multe 
informații, consultați Fișa cu date de securitate.  privind 
utilizarea în siguranță a produselor PENETRON®. Fiecare 
Fișă cu date de securitate conține informații de sănătate și 
siguranță pentru protecția angajaților și clienților 
dumneavoastră.

GARANTIE 

BEST IMPORT PRODUCTS PENETRON garantează faptul 
produsele fabricate nu vor avea defecte şi se vor conforma 
standardelor și vor conține toate componentele în proporție 
adecvată. În cazul în care oricare dintre produse este
defect,responsabilitatea. BEST IMPORT PRODUCTS 
PENETRON se va limita la înlocuirea materialului. 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 necesităților proprii și să își asume toate riscurile și 
responsabilitatea aferentă.Utilizatorii trebuie să țină cont 
întotdeauna de cea mai recentă versiune a fișelor tehnice ale 
produsului, însă acestea poate să difere în comparație cu cele 
ale PENETRON INTERNATIONAL LTD sau respectiv 
Companiile PENETRON din întreaga lume. Aceste modificări se 
datorează formatării textului prin diferite proceduri sau denumiri 
diferite ale produselor și vizează informarea optimă a 
consumatorilor
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