
 

Fişa tehnică №1.40. Versiunea din 05.2010                                                                    
 
Ruberoid                                                                                                                    

Corespunde standardelor şi este         
utilizat pe teritoriul Republicii Moldova 

GOST 30547-97  
 
Descrierea produsului: 
Ruberoid – material pentru învelitori  şi hidroizolaţii în rulouri, confecţionat prin impregnarea cartonului 
de învelitori cu bitum de petrol şi aplicarea ulterioară pe ambele parţi ale membranei a unui strat 
protector, care constă dintr-un amestec din bitum de acoperire şi o umplutură şi un finisaj.   
 
Domeniu de aplicare: 
Ruberoid RKK-350 – se utilizează la realizarea stratului superior al covorului de acoperire. 
Ruberoid RKP-350 – se utilizează la  realizarea stratului superior al covorului de acoperire care va fi 
acoperit cu un start protector şi realizarea stratului inferior al covorului de acoperire, cât şi pentru 
hirloizolaţia în rulouri a structurilor de construcţii.  
Ruberoid RPP-300 – se utilizează la  realizarea stratului inferior al covorului de acoperire. 
 
 
 
 
 
Principalele caracteristici fizico-mecanice: 
 

Caracteristici 
Ruberiod 

RKK-350 RKP-350 RPP-300 
Greutatea ruloului, kg 27 24 19,5 
Forţa de rupere** la tracţiune, Н 313/- 274/- 216/- 
Absorbţia de apă** în decurs de  24 ore, % în raport cu greutatea,  
nu mai mare de 2 2 2 

Pierderea finisajului**, g/eşantion, nu mai mare de 3 — — 
Temperatura flexibilităţii** pe bară R=25 mm, °C, nu mai înaltă de plus 5 plus 5 plus 5 
Stabilitatea formei la cald**, °C,  nu mai mică de 80 80 80 
Tipul stratului de protecţie 
                       partea superioară 
  
                       partea inferioară 

granulat talc talc 

talc talc talc 

Lungime / lăţime, m 10х1 15х1 15х1 
Ambalaj se descarcă cu bucata 

** - Procedura de testare a fost efectuată în corespundere cu standardul GOST 2678-94. 
 
Condiţii de punere în operă: 
Ruberoidul se încleie pe bitum sau masticuri pentru învelitori. 
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Rubemast 
CТ 21-5744710-505-90 

 

Corespunde standardelor şi este             
utilizat pe teritoriul Republicii Moldova

Descrierea produsului: 
Rubemast – material sudabil pentru învelitori în rulouri, confecţionat prin aplicarea pe ambele parţi ale 
cartonului de învelitori impregnat cu bitum a unui material protector şi a unui finisaj.   
      
Domeniu de aplicare: 
Se utilizează la  realizarea stratului superior al covorului de acoperire cu un strat protector şi la 
realizarea stratului inferior al covorului de acoperire în construcţiile industriale şi de locuinţe, etc. 
 
 
 
 
 
Principalele caracteristici fizico-mecanice: 
 

Caracteristici 
Rubemast 

RNK-350-1,5 RNP-350-1,5 
Greutate* 1 m², kg, (±0,10 kg)** 3,0 4,1 
Forţa de rupere** la tracţiune, Н 294/- 294/- 
Greutatea liantului pe partea 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 1,5 1,5 
Pierderea finisajului**, g/eşantion, nu mai mare de 3.0 - 
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 аbsolută аbsolută 
Stabilitatea formei la cald**, °C,  nu mai mică de 80 80 
Tipul stratului de protecţie                            

                                                                                                     partea superioară 
  
                                                                                                     partea inferioară 

granulat talc 

talc talc 

Lungime / lăţime, m 10х1 10х1 
Ambalaj se descarcă cu bucata 

 
* - 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: 
Rubemast - ul se montează prin termosudare cu ajutorul unui arzător racordat la o butelie de gaz sau ale altor tipuri de 
arzătoare. Flacăra se orientează spre stratul bituminos de pe parte inferioară a membranei. 
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