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 Fișă tehnică  

IZOLMAT PLASTO P 4.5 A  

Membrană bituminoasă termosudabilă, pentru strat 
superior 

 
 Date tehnice: 

 
Tip de armare: poliester armat cu fibră de sticlă  
Finisaj suprafață: granule minerale cu granulație grosieră  
Tip de asfalt, 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: 20 role (200 m2)  

Greutate: 4,5 kg   10%  
Rezistență la expunere la foc extern: clasa FROOF  

Reacție la foc: clasa E  
Etanșeitate la apă:  
impermeabil la presiunea de 10 kPa (metoda A) 
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 impact:  
1000 mm (metoda A)  
Rezistență la încărcare statică:  
5 kg (metodă A)  
Rezistență la rupere (cuie):  

Longitudinală: 150   75 N  

Transversală: 200   75 N  
Durabilitate:  

Rezistență la curgere la temperatură înaltă: 110    10˚C 

Flexibilitate la temperatura joasă:  ≤ 0˚C  
Substanțe periculoase: nu conține azbest sau componente ale 
gudronului de huilă  
Conformitate cu standardul: PN-EN 13707+A2:2012 
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Aplicare:  

Membrana IZOLMAT PLASTO P 4.5 A este destinată 
impermeabilizării la apă, drept strat superior în învelișul 
multistrat de acoperiș. Înclinarea recomandată a acoperișului 
este de la 2%. Membranele modificate cu plastomer de 
polipropilenă au o rezistență ridicată la învechire și la 
temperaturi înalte. Le face mai potrivite cerințelor de izolare a 
acoperișurilor în clima caldă și temperată.  Drept protecție 
impermeabilă, face obiectul testului de reacție la foc.  

Condiții de aplicare:  

Izolarea cu IZOLMAT PLASTO P 4.5 A 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 4.5 A trebuie fixată prin sudură cu 
presiune pe membrana de bitum fixată anterior cu sudură cu cu 
presiune drept substrat sau la învelișul vechi, reparat, de 
acoperiș. Substratul trebuie să fie rezistent mecanic și să nu aibă 
urme murdare, pete grase sau apă. Înainte de sudarea cu 
presiune a IZOLMAT PLASTO P 4.5 A se recomandă amorsarea 
substratului de beton sau a vechiului înveliș, folosind preparatul 
pe bază de solvent IZOHAN Penetrator G7, IZOHAN Br, IZOBIT BR 
sau pe bază de apă IZOHAN DYSPERBIT, DYSPERBIT GRUNT.  

Înainte de a fixa învelișul de membrană superioară, verificați dacă 

nuanța rolei următoare nu este diferită față de cea a învelișului 

superior. Învelișul superior este o resursă naturală și nuanța sa se 

poate schimba. 
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Metodă de aplicare, cont.:  

Când ambele fețe ale membranei sunt încălzite cu flacără, stratul protector subțire din plastic se topește, asfaltul 
începe să se topească, iar membrana aderă la substrat. 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 


