
 
Fişa tehnică  № 1.06. Versiunea din  10.2009 
 
Теhnoelast DECOR 
CТ 5774-003-00287852-99 

 

Corespunde standardelor şi este    
utilizat pe teritoriul Republicii Moldova 

 

Descrierea produsului: 
Теhnoelast DECOR  –  material pentru învelitori, sudabil şi rezistent la apă, din bitum modificat cu polimeri în 
rulouri. Тehnoelast - ul DECOR este confecţionat  prin aplicarea pe ambele părţi ale unei armături (poliester 
crossarmat) a unui liant din bitum modificat cu polimeri, care constă din bitum, polimer modificator SBS (stiren-
butadien-stiren) şi o umplutură minerală (talc, dolomită, etc.), cu aplicarea ulterioară a unui start protector care 
constă dintr-un material de bazalt macrogranular pe partea superioară a membranei şi o peliculă de polimeri 
pe partea inferioară a membranei. 
 
Domeniu de aplicare: 
Este utilizat pentru amenajarea stratului superior al covorului de acoperire multistrat. Poate fi utilizat pentru 
amenajarea acoperişurilor cu o faţadă mare datorită armaturii din poliester crossarmat. Este disponibil într-o 
gamă largă de culori ale finisajului de bazalt de pe partea superioară a membranei:  

 
 

 
Principalele caracteristici fizico-mecanice: 

 

Caracteristici 
Material 

Теhnoelast DECOR 

Grosime**, mm (±0,1 mm) 4,2 
Greutate* 1 m², kg, (±0,25 kg)** 5,2 

Forţa de rupere la tracţiune ** direcţie longitudinală / transversală, N, mai mare de 
                                                                                                                                poliester 

 
600/400 

Greutatea liantului de pe parte sudabilă**, kg/m², nu mai mică de 2,0 
Absorbţia de apă **  în  timp de  24 ore, % în raport cu greutatea, nu mai mare de 1 
Pierderea finisajului**, g/eşantion, nu mai mare de 1 
Теmperatura fragilităţii liantului **, °С, nu mai înaltă de minus 35 
Temperatura flexibilităţii** pe bară R=25 mm, °С, nu mai înaltă de minus 25 
Temperatura flexibilităţii** pe bară R=10 mm, °С, nu mai înaltă de  minus 25 
Impermeabilitatea** la o presiune nu mai mică de 0,001 МPа timp de 72 de ore absolut 
Stabilitatea formei la cald **, °С, nu mai mică de  100 
Тipul stratului protector                                                                             
                                                                                                                   partea superioară  
                                                                                                                             
                                                                                                                      partea sudabilă 

bazalt colorat 

peliculă cu logou 

Lungime / lăţime, m 10х1 
 
Ambalajul paletei de manipulare 

peliculă contractibilă albă 
cu logou 

 
* - 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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Fişa tehnică № 1.12. Versiunea din 10.2009 
 
Теhnoelast GRIN 
CT 5774-012-17925162-2004 
 

   Descrierea produsului:

Corespunde standardelor şi este            
utilizat pe teritoriul Republicii Moldova

Теhnoelast GRIN – material sudabil hidroizolator din bitum. Masa bituminoasă este aditivată cu substanţe 
specifice ce împiedică penetrarea rădăcinilor în structura membranei. Posedă o rezistenţă chimică şi 
mecanică la pătrunderea rădăcinilor plantelor. Тehnoelastul GRIN este confecţionat  prin aplicarea pe 
ambele părţi ale unei armături din poliester a unui liant din bitum modificat cu polimeri, care constă din 
bitum, polimer modificator SBS (stiren-butadien-stiren) şi o umplutură minerală (talc, dolomită, etc.) şi a 
aditivilor anti-rădăcină, cu aplicarea ulterioară a unor straturi protectoare pe  
ambele părţi ale membranei. În calitate de strat protector este utilizat un material macrogranular şi cel cu 
granulozitate fină (nisip) şi pelicula de polimeri. În dependenţă de tipul stratului de protecţie şi de domeniul 
de aplicare sunt confecţionate următoarele mărci de Tehnoelst GRIN: 
Теhnoelast GRIN K – finisajul părţii superioare a membranei constă dintr-un material macrogranular, iar 
partea inferioară a membranei este acoperită cu un start din polimeri; este utilizat pentru amenajarea 
stratului superior al covorului de acoperire. 
Теhnoelast GRIN P – parte inferioară şi cea superioară a membranei este protejată de un start din polimeri; 
este utilizat pentru montarea hidroizolaţiei  la diverse construcţii. Posedă o rezistenţă chimică şi mecanică la pătrunderea 
rădăcinilor plantelor. 
 
Domeniu de aplicare: 
Este utilizat pentru montarea hidroizolaţiei la diverse construcţii şi clădiri, inclusiv a tuturor tipurilor de acoperişuri verzi cu 
plantaţii de     
vegetaţie, unde este posibil contactul stratului hidroizolator cu sistemul de rădăcini  al plantelor.   
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 "Linii directoare pentru proiectarea şi construcţia acoperişurilor verzi cu utilizarea 
materialului «Теhnolelast GRIN» care posedă o rezistenţă sporită la sistemul de rădăcini”. Poate fi utilizat în toate zonele 
climatice, condiţiile de punere în operă fiind cele specificate de standardele şi normele de construcţii 23-01. 

 
 
 

 
Reprezentanţa ТеhnoNICOLI Moldova 
Telefon de contact (+373 22) 922 282 
www.tn.md                                                                                                                                                                          Pag. 1 din 1 

Caracteristici 
Маterial 

Теhnoelast 
GRIN P 

Теhnoelast 
GRIN K 

Grosime**, mm (±0,1 mm) 3,8 4,2 
Greutate* 1 m2, kg, (±0,25 kg)** 5,0 5,0 
Forţa de rupere la tracţiune** direcţie longitudinală / transversală, N, nu mai mică 
de  
                                                                                                                     poliester 

                                                                                                                  

 
 

600/400 

 
 

600/400 
Greutatea liantului pe partea sudabilă**, kg/m2, nu mai mică de 2,0 2,0 
Absorbţia de apă** timp de 24 de ore, % în raport cu greutatea, nu mai mare de  1 1 
Pierderea finisajului**, g/eşantion, nu mai mare de - 1 
Теmperatura fragilităţii liantului**, оС, nu mai mare de minus 35 minus 35 
Теmperatura flexibilităţii** pe bară R=25 mm, оС, nu mai mare de minus 25 minus 25 
Теmperatura flexibilităţii** pe bară R=10 mm, оС, nu mai mare de minus 25 minus 25 
Impermeabilitatea** la o presiune nu mai mică de 0,001 МPа timp de 72 de ore - аbsolut 
Impermeabilitatea** la o presiune nu mai mică de 0,2 МPа timp de 2 ore аbsolut - 
Stabilitatea formei la cald**, оС, nu mai mică de 100 100 
 Тipul stratului protector  
                                                                                                        partea superioară 
 
                                                                                                           partea sudabilă 

peliculă groasă ardezie minerală 

peliculă cu logou  peliculă cu logou  

Lingime / lăţime, m 10х1 10х1 
Ambalajul paletei de manipulare peliculă contractibilă albă cu logou 

http://tn.md/
http://tn.md/
TehnoNICOLI Moldova
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Fişa tehnică № 1.14. Versiunea din 10.2009 
 
Теhnoelast ТЕRMO 
CТ 5774-040-17925162-2005 
 
Descrierea produsului:

 
Corespunde standardelor şi este 
utilizat pe teritoriul Republicii Moldova

Теhnoelast   ТЕRМО   –  material sudabil pentru învelitori  şi hidroizolaţii pe bază de bitum modificat aditivat 
cu polimeri în rulouri. Теhnoelast - ul ТЕRМО este confecţionat prin aplicarea pe ambele părţi ale unei 
armături din fibră de sticlă (ţesătură din fibre de sticlă, pânză din fibre de sticlă) sau din poliester a unui liant 
din bitum modificat cu polimeri, care constă din bitum, polimer modificator APP (polipropilenă atactică) şi o 
umplutură minerală (talc, dolomită, etc.), 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) şi 
pelicula de polimeri. În funcţie de tipul stratului protector şi domeniul de aplicare sunt produse următoarele 
mărci de Tehnoelast TERMO: 
Теhnoelast ТЕRМО 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. 
Теhnoelast ТЕRМО P – ambele părţi ale membranei sunt protejate de o peliculă de polimeri; este utilizat pentru amenajarea 
stratului inferior al acoperişului şi hidroizolaţia diferitor construcţii. 
 
Domeniu de aplicare: 
Este utilizat pentru amenajarea covorului de acoperire al clădirilor şi pentru hidroizolaţia construcţiilor. 
 
Principalele caracteristici fizico-mecanice:  

Caracteristici 
Material 

Теhnoelast 
ТЕRМО P 

Теhnoelast 
ТЕRМО K 

Grosime**, mm (±0,1 mm) 4,0 4,2 
Greutate* 1 m2, kg, (±0,25 kg)** 4,4 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 

 
600/400 
800/900 

294/- 

 
600/400 
800/900 

294/- 
Greutatea liantului pe latura sudabilă**, kg/m2, nu mai mică de 
 

2,0 2,0 
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 25 minus 25 
Теmperatura flexibilităţii** pe bară R=25 mm, °C, nu mai înaltă de minus 15 minus 15 
Теmperatura flexibilităţii** pe bară R=10 mm, °C, nu mai înaltă de minus 15 minus 15 
Impermeabilitatea** la o presiune nu mai mică de 0,001 MPa timp de 72 de ore - absolută 
Impermeabilitatea** la o presiune nu mai mică de 0,2 MPa timp de 2 ore absolută - 
Stabilitatea formei la cald**, °C,  nu mai mică de 130 130 
 Tipul stratului de protecţie 
                                                                                                               partea superioară 
  
                                                                                                                   partea sudabilă 

peliculă fără logou peliculă fără logou 

peliculă cu logou peliculă cu logou 

Lungime / lăţime, m 10х1 10х1 
 Ambalajul paletei de manipulare peliculă contractibilă albă cu logou 

 
* - 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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Fişa tehnică № 1.15. Versiunea din 10.2009 
 
Теhnoelast PLAMEA STOP 
CТ 5774-001-72746455-2006 
 
Descrierea produsului: 

            
Corespunde standardelor şi este            
utilizat pe teritoriul Republicii Moldova

Теhnoelast PLAMEA STOP – material pentru învelitori  şi hidroizolaţii pe bază de bitum modificat aditivat cu 
polimeri, sudabil în rulouri. Теhnoelast - ul PLAMEA STOP este confecţionat prin aplicarea pe ambele parţi 
ale unei armături din poliester a unui liant din bitum modificat cu polimeri, care constă din bitum, polimerul 
modificator stiren-butadien-stiren (SBS), o umplutură minerală (talc, dolomită, etc.) şi substanţe ignifuge, cu 
aplicarea ulterioară a unor straturi protectoare pe ambele părţi ale membranei. În calitate de strat protector 
este utilizat un material macrogranular (ardezie minerală) pe parte superioară şi pelicula de polimeri pe 
partea inferioară a membranei. 
Теhnoelast PLAMEA STOP K – partea superioară a membranei este protejată de un material 
macrogranular, iar partea inferioară de o peliculă de polimeri sau un material cu granulozitate fină; este 
utilizat pentru amenajarea stratului superior al covorului de acoperire. 
 
Domeniu de aplicare: 
Este utilizat în amenajarea covorului de acoperire al clădirilor şi pentru hidroizolaţia construcţiilor. Posedă o 
rezistenţă ridicată la incendiu în conformitate cu standardele şi normele de construcţii 21.01: grupul de propagare a flăcării RP 1 
(nu propagă flacăra); grupul de inflamabilitate «В2» (moderat inflamabil). 
 
Principalele caracteristici fizico-mecanice: 
 

Caracteristici 
Маterial 

Теhnoelast PLAMEA STOP K 

Grosime**, mm (±0,1 mm) 4,2 
Greutate specifică* 1 м², kg, (±0,25 kg)** 5,2 
Forţa de rupere la tracţiune** direcţie longitudinală / transversală, N, nu mai mică de 

                                                                                                                             poliester 
 

600/400 
Greutatea liantului pe latura sudabilă**, kg/m², nu mai mică de 
 
 

2,0 
Absorbţia de apă** în decurs de  24 ore, % în raport cu greutatea, nu mai mare de 1 
Pierderea finisajului**, g/eşantion, nu mai mare de 1 
Теmperatura fragilităţii liantului, °C, nu mai înaltă de minus 35 
Теmperatura flexibilităţii** pe bară R=25 mm, °C, nu mai înaltă de minus 25 
Теmperatura flexibilităţii** pe bară R=10 mm, °C, nu mai înaltă de minus 25 
Impermeabilitatea** la o presiune nu mai mică de 0,001 MPa timp de 72 de ore аbsolută 
Stabilitatea formei la cald**, °C,  nu mai mică de 100 
Tipul stratului de protecţie 
                                                                                                             partea superioară  
                                                                                                                 partea sudabilă 

 
ardezie minerală 
peliculă cu logou 

Lungime / lăţime, m 10х1 

 Ambalajul paletei de manipulare peliculă contractibilă 
albă cu logou 

 
* - 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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