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1.  

 

  

 

Fișă tehnică  

IZOLMAT PLASTO P 3.0 Membrană bituminoasă 

termosudabilă, pentru strat inferior 

1434 

 

 
Date tehnice:  
Tip de armare: poliester nețesut  
Finisaj suprafață: nisip  
Tip de asphalt, flexibilitate: APP-modificat, 0˚C  
Defecte vizibile: lipsă de defecte vizibile 
Lungime: ≥ 10 m  
Lățime: ≥ 0,99 m  
Exactitate ≤ 20 mm per 10 m de lungime a ruloului  
Cantitate pe palet: 22 role (220 m2)  

Greutate: 3,0 kg   10%  
Rezistență la expunere la foc extern: clasa FROOF  

Reacție la foc: clasa E  
Etanșeitate la apă: impermeabil la presiunea de 10 kPa  
Proprietăți de tracțiune în timpul întinderii: forță maximă de 

tracțiune: Longitudinală: 700   250 N/50mm  

Transversală: 500    250 N/50mm  
Proprietăți de tracțiune în timpul întinderii: alungire:  

Longitudinală: (45   15)%  
Transversală: (45   15)%  
Rezistență la rupere (cuie):  

Longitudinală: 150   75 N  
Transversală: 200   75 N  
Rezistență la curgere la temperatură înaltă: 120°C  
Flexibilitate la temperature joasă: ≤ 0˚C  
Substanțe periculoase: nu conține azbest sau componente ale 
gudronului de huilă  
Conformitate cu standardul: PN-EN 13707:2004+A2:2009 
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Aplicare:  
Membrana IZOLMAT PLASTO P3.0 este destinată 
impermeabilizării la apă, drept substrat în învelișul multistrat de 
acoperiș. Înclinarea pantei acoperișului permisă de la 2%. 
Membranele modificate cu plastomer de polipropilenă au o 
rezistență ridicată la îmbătrânire și la temperaturi înalte. Le face 
mai potrivite cerințelor de izolare a acoperișurilor în clima caldă 
și temperată.  
 

Condiții de aplicare:  

Izolarea cu IZOLMAT PLASTO P 3.0 trebuie efectuată în 
conformitate cu proiectul de bază, în conformitate cu 
reglementările de construcție aplicabile și conform proiectului de 
izolație detaliat.  

În cazul aplicării produsului în clădirile cu cerințe privind clasele 

de rezistență la foc, partea clădirii unde produsul a fost folosit 

trebuie să îndeplinească cerințele din clasa de rezistență la foc și 

măsurile referitoare la răspândirea focului. 

 
Metodă de aplicare:  
Membrana IZOLMAT PLASTO P 3.0 trebuie fixată prin sudură pe 

un substrat de beton anterior amorsat sau de tablă galvanizată 

sau învelită. Membrana poate fi sudată pe plăcile termoizolante, 

ca de ex. de polistiren laminat. Înainte de sudarea cu flacără a 

IZOLMAT PLASTO P 3.0 se recomandă amorsarea suprafeței bazei 

de beton folosind IZOHAN Penetrator G7, IZOHAN Br sau 

preparate cu apă, pe bază de bitum IZOHAN DYSPERBIT, 

DYSPERBIT GRUNT. 

 
Când ambele fețe ale membranei sunt încălzite cu flacără, stratul 

protector subțire din plastic începe să se topească, iar membrana 

aderă la substrat. 
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Metodă de aplicare, cont.:  

Membrana IZOLMAT PLASTO P 3.0 poate fi, de asemenea, fixată mecanic împreună cu stratul termoizolant, pe bază 

de beton, tablă de oțel. În acest caz, membrana este instalată cu elemente mecanice de fixare pe lateralul benzii de 

pâslă, iar apoi lipită la cald. Suprapunerile membranei trebuie să aibă o lățime de aproximativ 8 cm în lungul firului 

membranei și aproximativ 12 cm lățime la joncțiunea perpendiculară pe lungimea firului membranei. Membranele 

modificate cu plastomer de polipropilenă, cu punct de topire mai înalt al asfaltului, trebuie folosite în timpul aplicării 

rolei de presiunea sau spatulei de presiune pe benzile sudate ale membranei. 

Membrana trebuie aplicată la temperaturi de peste +5°C. La temperaturi mai joase ale mediului IZOLMAT PLASTO P 
3.0  trebuie depozitate înainte de utilizare, timp de 24 h la temperaturi nu mai joase decât 18°C.  

În locurile unde aplicarea membranei se schimbă de la orizontală la verticală, folosiți polisitren sau vată minerală. Mai 

multe detalii despre pregătirea substratului și încălzirea ușoară a membranei sunt furnizate în documentația 

Sistemelor de Izolare IZOLMAT, în partea de PRINCIPII ALE LUCRĂRILOR DE IZOLARE.   

Garanție:  

Producătorul IZOHAN Sp. z o.o. [SRL] furnizează cumpărătorului direct al membranei IZOLMAT PLASTO P 3.0 o garanție 

de 6 ani. 

Transport și depozitare:  

Rolele de IZOLMAT PLASTO P 3.0, securizate cu trei benzi fiecare rolă, includ datele tehnice necesare pe eticheta 
atașată, sunt așezate pe paleții din lemn și înfoliate.  

În timpul transportului și depozitării, rolele trebuie protejate de umiditate și expunere la lumina soarelui și trebuie 
așezate în poziție verticală într-un singur strat, pentru a evita orice dislocare sau deteriorare. Rolele de membrane 
trebuie depozitate pe o suprafață plană în cantitate maximă de 1200 buc. și la o distanță de cel puțin 80 cm între loturi 
și 120 cm de la radiatoare. 

Transportul trebuie efectuat în conformitate cu reglementările de siguranță ale transportului aplicabile.  

 

Denumirea și numărul organismului de certificare notificat:  

Centrul Polonez de Testare și Certificare 

 (Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.) organism notificat nr. 1434  

Certificate de control ale producției din fabrică:  

Nr. 1434-CPR-0173  

Nr. 1434-CPR-0168  

Locul de origine/producție:  

Fabrica de producție din Gdańsk: 80-051 Gdańsk, ul. Sandomierska 38 Fabrica de producție din Jasło: 38-200 Jasło, 
ul. 3 Maja 101  

Notă: Forma și conținutul informației tehnice sunt proprietate exclusivă a IZOHAN și nu pot fi folosite în altă literatură. 


