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Теhnoelast МОSТ 
CТ 5774-004-17925162-2003 
  
Descrierea produsului: 

Corespunde standardelor şi este      
utilizat pe teritoriul Republicii Moldova 

Теhnoelast МОSТ - material sudabil hidroizolator din bitum modificat cu polimeri în rulouri. Теhnoelast - ul 
МОSТ este produs prin aplicarea pe ambele părţi ale unei armături din  poliester a unui liant din bitum 
modificat cu polimeri, care constă din bitum, poliolefină alfa (utilizată la confecţionarea Теhnoelastului 
МОSТ С), polimerul modificator SBS (stiren-butadien-stiren) (utilizat la confecţionarea Теhnoelastului 
МОSТ B) şi o umplutură minerală (talc, dolomită, etc.), cu aplicarea ulterioară a unui start protector pe 
ambele suprafeţe ale membranei. În calitate de strat protector este utilizat un material  cu granulozitate fină 
sau / şi pelicula de polimeri. În funcţie de domeniul de aplicare sunt produse două mărci de Tehnoelast 
MOST: 
Теhnoelast МОSТ B — pentru hidroizolaţia plăcii de beton armat a parţii carosabile a podurilor şi 
impermeabilizarea diferitor construcţii. Are o grosime fixă a materialului. 
Теhnoelast МОSТ С — pentru amenajarea stratului aderent protector pe placa ortotropică de oţel a 
suprastructurii podurilor, precum şi  pentru hidroizolaţia suprastructurilor cu plăci de beton armat a 
carosabilului pe care este aplicată, direct pe izolaţie, îmbrăcămintea din beton asfaltic, inclusiv şi din 
amestecuri turnate cu o temperatură de până la 230 °C. Tehnoelast - ul MOST C este rezistent la perforarea statică de până 
la 250N  şi are o grosime fixă a materialului. 
 
Domeniu de aplicare: 
Este utilizat pentru hidroizolaţia plăcii de beton armat a carosabilului suprastructurilor, formarea stratului adeziv protector pe 
placa ortotropică de oţel a suprastructurilor podurilor şi pentru hidroizolaţia diverselor clădiri şi construcţii.  
 
Principalele caracteristici fizico-mecanice: 

 
* - 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 „Recomandări privind hidroizolaţia podurilor utilizând materiale sudabile în rulouri 
Tehnoelast MOST”. 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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Caractericstici 

Маtеrial 
Теhnoelast 

МОSТ B 
Теhnoelast 

МОSТ C 
Grosime**, mm 5,0 5,2 
Greutate specifică* 1 m2, kg, (±0,25 kg)** 6,0 5,8 
Forţa de rupere la tracţiune ** direcţie longitudinală / transversală, N, nu mai 
mică  de 
                                                                                                              poliester 
 

 
600/600 

 
1000/900 

Alungirea la rupere, %, nu mai mică de 40 40 
Greutatea liantului pe latura sudabilă**, kg/m2, nu mai mică de 2,0 2,5 
Greutatea liantului pe latura nesudabilă **, kg/m2, nu mai mică de - 1,0 
Absorbţia de apă ** în timp de  24 ore, % în raport cu greutatea, nu mai mare 

d   
1 1 

Теmperatura fragilităţii liantului **, оС, nu mai înaltă de minus 35 minus 35 
Теmperatura flexibilităţii** pe bară R=25 mm, оС, nu mai înaltă de minus 25 minus 25 
Теmperatura flexibilităţii** pe bară R=10 mm, оС, nu mai înaltă de minus 25 minus 25 
Impermeabilitatea** la o presiune nu mai mică de 0,2 МPа timp de  24 de ore  

b l tă 
 

b l tă Stabilitatea formei la cald **, оС, nu mai mică de 100 140 
Rezistenţa la perforarea statică **, Н, timp de 24 de ore, nu mai mică de  

 
 

250 Tipul stratului protector 
                                                                                               partea superioară      
                                                                                                   partea sudabilă 

 
nisip 

 
nisip 

peliculă cu logou peliculă cu logou 
Lungime / lăţime, m 8х1 8х1 
Ambalajul paletei de manipulare peliculă contractibilă albă cu logou 
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