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Linocrom 
CТ 5774-002-13157915-98 
 
Descrierea produsului:

 
Corespunde standardelor şi este     
utilizat pe teritoriul Republicii Moldova 

Linocrom – material pentru învelitori  şi hidroizolaţii, sudabil în rulouri. Linocrom - ul este confecţionat prin 
aplicarea pe ambele parţi ale unei armături din poliester  sau fibră de sticlă (pânză sau ţesătură din fibre 
de sticlă) a unui liant din bitum, care constă din bitum şi umplutură, cu aplicarea ulterioară pe ambele părţi 
ale membranei a unor straturi protectoare. În calitate de strat protector este utilizat un material 
macrogranular (ardezie minerală, asbogali), un material cu granulozitate fină (nisip) şi pelicula de 
polimeri. În funcţie de tipul de finisaj şi domeniul de aplicare sunt produse două mărci de Linocrom: 
Linocrom K – partea superioară a membranei este protejată de un material macrogranular, iar partea 
sudabilă de o peliculă de polimeri; este utilizat pentru amenajarea stratului superior al covorului de 
acoperire. 
Linocrom P – partea superioară a membranei este protejată de un material cu granulozitate fină sau de 
o peliculă de polimeri, partea inferioară este protejată de o peliculă de polimeri; finisajul ambelor părţi 
poate consta dintr-un material cu granulozitate fină. Este utilizat pentruamenajarea straturilor inferioare 
ale covorului de acoperire şi hidroizolaţia structurilor de construcţii. 
 
Domeniu de aplicare: 
Este utilizat în amenajarea covorului de acoperire al clădirilor şi pentru hidroizolaţia structurilor de construcţii. 
 
Principalele caracteristici fizico-mecanice: 

 

Caracteristici 
Material 

Linocrom P Linocrom K 
Grosime**, mm (±0,1 mm) 2,7 3,7 
Greutate specifică* 1 м², kg, (±0,25 kg)** 3,85 5,1 
Forţa de rupere la tracţiune** direcţie longitudinală / transversală, N, nu mai mică de: 
                                                                                                                     poliester 
                                                                                          ţesătură din fibre de sticlă 
                                                                                             pânză din fibre de sticlă 

 
343/- 

800/800 
294/- 

 
343/- 

800/800 
294/- 

Greutatea liantului pe latura sudabilă**, kg/m², nu mai mică de 
 
 

1,5 1,5 
Absorbţia de apă** în decurs de  24 ore, % în raport cu greutatea, nu mai mare de 1 1 
Pierderea finisajului**, g/eşantion, nu mai mare de - 1 
Теmperatura fragilităţii liantului, °C, nu mai înaltă de minus 15 minus 15 
Теmperatura flexibilităţii** pe bară R=25 mm, °C, nu mai înaltă de 0 0 
Impermeabilitatea** la o presiune nu mai mică de 0,001 MPa timp de 72 de ore  

 
 

b l tă Impermeabilitatea** la o presiune nu mai mică de 0,2 MPa timp de 2 ore аbsolută - 
Stabilitatea formei la cald**, °C,  nu mai mică de 80 80 
Tipul stratului de protecţie: 
 partea superioară 
  
 partea sudabilă 

peliculă 
fără logou granulat 

peliculă 
cu logou 

peliculă 
cu logou 

Lungime / lăţime, m 15х1 10х1 
Ambalajul paletei de manipulare peliculă contractibilă transparentă 

 
* - Indice de referinţă. Producătorul îşi rezervă dreptul de a modifica acest indice. 
** - Procedura de testare a fost efectuată în corespundere cu standardul GOST 2678-94. 
 
Condiţii de punere în operă: 
Produsul se poate utiliza în conformitate cu "Linii directoare pentru proiectarea şi construcţia acoperişurilor cu utilizarea 
materialelor din bitum modificat cu polimeri ale Companiei TehnoNICOLI”. Poate fi utilizat în toate zonele climatice, condiţiile de 
punere în operă fiind cele specificate de standardele şi normele de construcţii 23-01. 
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