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FIȘĂ TEHNICĂ 

 

Penosil Premium RoofMastic 
 

PENOSIL Premium RoofMastic este un produs ecologic din latex, 

elastomeric, hidrofil. Masticul izolator pentru acoperiş PENOSIL 

Premium RoofMastic este un sistem acrilic, elastic de aplicare lichidă 

care formează un înveliş durabil, rezistent la apă şi aerisibil.  Cu ajutorul 

acestui mastic pot fi izolate elemente de construcţie de îmbinare precum 

sistem de ţevi şi zone asemănătoare.  Învelişul poate fi întărit prin 

amestecarea unui produs de întărire din poliester în lichidul de mastic.  PENOSIL Premium RoofMastic 

poate fi utilizat  la învelirea şi etanşarea diferitelor materiale de acoperiş precum bitumen, acoperişuri de 

tip plăci din metal, beton atât la construcţii interioare cât şi exterioare. PENOSIL Premium RoofMastic 

este un produs rezistent dar cu proprietăţi de aerisire, stabil în condiţii de mediu exterior, rezistent la 

fisurare şi la razele UV. Acoperişul şi masticul izolator pot fi vopsite.  

 

Domenii de utilizare 
Repararea acoperișurilor bituminoase vechi, etanșarea și acoperirea acoperișurilor de șindrilă înclinate, 

etanșarea cusăturilor metalice pe acoperișuri, acoperirea plăcilor din fibră de ciment, protejând 

acoperișurile de influențele ambientale. 

 

Condiţii de aplicare 
PENOSIL Premium RoofMastic se poate aplica pe suprafeţe umede. A nu se utiliza când temperatura 

mediului ambiant este sub +5°C sau umiditatea relativă peste 80% sau când se prevede o scădere de 

temperatură de până la sub +5C în următoarele 24 de ore. Masticul este hidrofil astfel în cursul 

lucrărilor efectuate în mediu extern apa de ploaie poate dizolva masticul neuscat. Nu se recomandă 

aplicarea masticului în zone joase unde se adună apă de ploaie.  

 

Instrucţiuni de aplicare 
Suprafaţa acoperişului se curăţă. În caz de învelişuri vechi căzute, umflăturile datorate gerului se 

îndepărtează. PENOSIL Premium RoofMastic se aplică cu o rolă, pensulă sau spray în două straturi, cel 

de-al doilea strat se aplică în direcţie opusă direcţiei de aplicare a primului strat. Fiecare strat în parte 

necesită un timp de uscare de 12-24 de ore în funcţie de temperatura mediului ambiant. Suprafeţele din 

beton trebuie amorsate cu mastic diluat (1:5 cu apă). Produsul de întărire se aplică imediat după 

aplicarea primului strat de mastic şi este adus în contact strâns  cu ajutorul unei pensule, de suprafaţa 

acoperişului. Cantitatea necesară aplicării a două straturi: 

Acoperiş plat 1.0 L/m
2
 

Acoperiş ondulat 0.8 L/m
2
 

 

Curăţare 
Uneltele pot fi cu ușurință curățate cu apă sau PENOSIL Premium Cleaning Wipes. Masticul întărit 

poate fi îndepărtat doar mecanic. 
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Date tehnice 
 

Proprietăţi Unitate Valoare 

Uscare la suprafață ore 12-24 

Densitate g/cm³ 1,45 

Vâscozitate KU > 140 

Rezistenţa la tracţiune (după 7 zile) MPa 1.2 

Elongaţie Punct de forfecare(@ -10˚C) % 160 

Revenire după elongaţie de  25%  % 60 

Consum la două aplicări Acoperiș plan m²/l 1 

Acoperiș înclinat 0,8 
Parametrii indicați sunt obținuți la o temperature de +25°C și o umiditate relativă de 50%. 

 

Culoare 
Alb, Gri. 

 

Ambalaj 
Recipiente de plastic de 1 L, 3 L, 10 L. 

 

Condiții de depozitare 
Termenul de valabilitate este de 36 luni de la data de producție. Produsul se poate depozita în ambalajul 

original sigilat, în spații uscate, la temperaturi între +5°C până la +30°C. A se proteja de îngheţ.  

 

Măsuri de siguranţă 
A nu se lăsa la îndemâna copiilor. A se evita contactul cu pielea. Purtaţi mănuşi adecvate. Reziduurile 

produsului se pot evacua ca deşeuri nepericuloase în conformitate cu legea. Recipientele goale trebuie 

transportate în puncte de colectare pentrua ambalaje.  

Informații detaliate privind siguranța sunt disponibile în fișa de date de securitate (SDS). 


