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Cap I : Sisteme de Invelitori  

1. Sisteme metalice: 
a.Rulouri sau foi tabla:  

Denumire Grosime mm Latime 
mm Desen/Culori disponibile Caracteristici 

Tabla zincata DX51 0.40/0.50/0.60 670/1000 zinc 150 gr/mp 
Tabla zincata DX53 0.55 670/1000 275 gr/mp 

Tabla Titan-zinc 
natural 0.65/0.70/0.80 650/1000  

Zinc (ZN) 99.995% 
 Titanium (TI) 0.07-0.12% 
 Cupru (CU) 0.08%-1% Tabla Titan-zinc 

prepatinat 
0.70 650/1000 Blue- Grey 
0.70 670 Graphite-Grey 

Tabla Cupru 0.50/0.60 670/1000 
 Cupru (CU) 99.90% 

Phosporus(P) 0.015%-
0.040%max 

Tabla aluminiu 
natural 

0.50/0.60/0.70/0.
80/1.00/1.20/1.50

/2.00/3.00 

1000/1250
/1500 

 Siliciu(SI) 0.14%-0.50% 
Fier(FE) 0.25%-0.70% 

Mangan(MN) 0.05%-0.50% 
Zinc(ZN) 0.01%-0.20% 

Titanium(TN)0.001%-0.05% 
Cupru(CU)0.001%-0.10% 

Tabla aluminiu 
Alusoft 

0.70 650/1300 Verde rame antico 
Gricio zinco antico 

Aluminiu(AL) 99.50% 
Magneziu(MG) 0.20-0.60% 

Mangan(MN) 1%-1.5% 
Fier(FE) 0.70% 
Siliciu(SI) 0.60% 

0.70 650/1250 Ral: 
8019/7037/7016/9006 

Tabla Aluminiu 
prevopsit 

0.70 

1250/1300 

Ral 
9002/3009/8019/6005/90

06/8002/7016 

0.80 

Ral 
8019/9002/9010/5010/30
09/6005/7016/7037/9006/

8014/9005 

Tabla prevopsita 
DX51 0.50/0.60/0.70 670/1000 

Testa di moro, Ral 
9002/9006/7037/7016/  

6005 

Vopsea fata 1 = 25 μm 
Vopesea fata 2 = 17 μm 

150 gr zinc/mp 

Tabla prevopsita 
DX52 0.55 1000/1250 

Vopsea fata 1 = 25 μm 
Vopesea fata 2 = 17 μm 

225 gr zinc/mp 
Tabla prevopsita 

DX53 
0.55 670 Vopsea ambele fete = 25 μm 

275 gr zinc/mp  
b.Tabla tip Tigla 

Denumire Grosime mm 
Latime / 
Lungime 

mm 
Culori disponibile Caracteristici 

Tigla metalica 
Economic 0.42 

1180 / 
380-4230 

Ral 3011/3009 
225gr zinc, 25 μm Lucios 

grosime totala Tigla metalica  
Standard 0.47 Ral 3011/3009/3005/8017 

Tigla metalica Mat 
Structurat 0.47 Ral 3009/3005/6005/8017 220gr zinc, 30 μm Mat 

Structurat grosime totala 
Tigla metalica 

Standard + 0.45 3011/3009/3005/8017/801
9/9005 

275gr zinc, 30 μm Prelaq 
Mat, grosime de otel 

Tigla metalica 
Premium 0.50 3009/3005/8017/8019/701

1/7024 
275gr zinc, 50 μm Nova 

Mat, grosime de otel 

Tigla Metalica Dublu 
Modulara 

0.47/0.47MS/0.45
/0.50 1180x755 

3005/3009/3011/6005/ 
7011/7024/8017/8019/ 

9005 
Prindere ascunsa 
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Denumire Grosime mm 
Latime 

desfasurat
a mm 

Culori disponibile Caracteristici 

Fronton exterior 
mare/mic 

0.42 
0.47 

0.47MS 
0.45 
0.50 

312/250 

RAL:  
3005 
3009 
3011 
6005 
8017 
8019 
7011  
7024 
9005 

 

 

Fronton interior 178  

Sort de streasina 208 

 

Coama 
Semicirculara 400 

 

Capac Coama  

 

Racord Calcan 208 

 

Coama dreapta 312  

Semicoama 312  

Racord lateral 
interior 312 

 

Racord lateral 
exterior 250 

 

Opritoare de zapada 250 

 

Tabla plana 1250x250
0  

Dolie Clasica 500  

Dolie Speciala 650 

 

Bureti etansare 
coama/dolie  
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2. Sindrila Bituminoasa 

a. Productie ITALIA 

Tegosolar 

Tegosolar PLV 136 Rama 
Cupru 

 

- Putere nominala Wp - 136 Wp (1000 W/mp, AM 1.5, 
25º C); Tensiune de functionare Vmp- 33 V; Curent de 
functionare Imp - 4,1 A;Tensiune cu circuit deschis Voc 
- 46,2 V- masa 22,8 Kg/m2; 5,51 m x 0,445 m 
(expus0,385 m); 6,5 mm grosime- setul include: placa 
flexibila fotovoltaica; profile cupru/Zinc-Titan ; clipsuri 
cupru/Zinc- Titan; suruburi inox; capac cupru/inox 

Tegosolar PLV 136 Rama 
Zinc Titan 

Profile inchidere “L” Cupru 

 

Profil cu lungimea de 38.3cm, prevazut cu banda 
butilica adeziva pentru inchidere si sigilare la dreapta, 

intre sindrilele Tegola si modulele Tegosolar Profile inchidere “L” Ionx 

Profil Inchidere “R”Cupru Profil cu lungimea de 1m pentru inchiderea la dreapta 
intre sindrilele Tegola si modulele Tegosolar Profil Inchidere “R”Ionx 

Cuie Inox AISI 304 
Variante: 25 mm, 30 mm sau 35 mm- consum: aprox 20 

cuie pe modul 

Set Fixare Montaj 
Un set contine 100 cuie 20 mm si 100 suruburi cu care 

se pot monta cca 17 module Tegosolar 
Banda butilica de etansare Latime 5cmLungime 15m 

Conector TATA/MAMA 
PV-KBT3 

Conector rapid modul fotovoltaicDiametru -3mm 

 

 

Linia Metalica 

Gama Model Dimensiuniplaci(cm) Caracteristici 
Prestige 

Elite 100x34 
- pachete de 2,03 mp; 48 pachete/palet- 

include clipsuri si benzi - autoadezive 
pachete de 4,06 mp;- 48 pachete/palet- 
pachete de 3,05 mp- 52 pachete/palet 

Compact 100x34 

Traditional 100x34 

Titan Zinc

 

Compact 100x34 
- include clipsuri si benzi autoadezive 
pachete de 4,06 mp- 48 pachete/palet 

Prestige Antique

 

Elite 100x34 pachete de 2,03 mp; 48 
pachete/paletinclude clipsuri si benzi 
autoadezive pachete de 4,06 mp; 48 
pachete/paletpachete de 3,05 mp52 

pachete/palet 

Compact 100x34 

Traditional 100x34 

Prestige Gold

 

Elite 100x34 pachete de 2,03 mp; 48 
pachete/paletinclude clipsuri si benzi 
autoadezive pachete de 4,06 mp; 48 

pachete/palet Compact 100x34 

Prestige Star

 

Elite 100x34 pachete de 2,03 mp; 48 pachete/palet 
include clipsuri şi benzi autoadezive 

pachete de 4,06 mp; 48 pachete/palet Compact 100x34 
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Prestige Ultimetal

 

Natural 100x34 

Noua linie metalica cu foita de aluminiu 
Slate 100x34 

Bronze 100x34 

Gold 100x34 

 

Linia Clasica Premium 

Gama Model Dimensiuniplaci(cm) Caracteristici 

 

Master 
100x33.7 

Pachete de 2.00mp;64pachete/palet 
Master Albastru 

Master J Pachete de 2.57mp;64pachete/palet 
Master Coppo 

100x34 
 

Pachete de 2.00mp;52pachete/palet 
Traditional 

Pachete de 3.05mp;52pachete / palet 
Traditional Albastru 

Liberty Pachete de 3.05mp;52pachete / palet 
Gothik 

100x33.7 Pachete de 3.45mp;52pachete /palet Gothik Albastru 2 
tonuri 

Mosaik 
100x33.6 Pachete de 3.45mp;52pachete /palet Mosaik Albastru 2 

tonuri 
Standard 

100x34 Pachete de 3.05mp;52pachete/palet 
Standard Albastru 

Sindrila Fotocatalitica 

Gama Model Dimensiuniplaci(cm) Caracteristici 

 

Acti Roof gri, 

verde 
100x34 

Pachete de 3.05mp;52pachete/palet 
 Acti Roof albastru 

 
 

Sindrila Top Shingle 

Gama Model Dimensiuniplaci(cm) Caracteristici 

 

Standard 100x34 

Pachete de 3.50mp;52pachete/palet 

Standard Albastru 
2 tonuri 

100x34 

Traditional 100x34 
Traditional 

Albastru2 tonuri 
100x34 
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b. TRP productie RUSIA 
 
Linia Premium 

Gama Model Dimensiuniplaci(cm) Caracteristici 

 

Master 
100x33.7 

Pachete de 2.29mp 48 pachete/palet 
Master Albastru 

Master J Pachete de 2.75mp 48 pachete/palet 
Liberty 100x34 Pachete de 3.05mp;52pachete/palet 
Gothik 

100x33.7 Pachete de 3.45mp;48pachete /palet 

Gothik Albastru 2 
tonuri 

Mosaik 

Mosaik Albastru 2 
tonuri 

Traditional 

100x34 Pachete de 3.05mp;52pachete/palet Standard 

Standard Albastru 

                    Linia Nordland 

Gama Model Dimensiuniplaci(cm) Caracteristici 

 

Alyaska 

100x33.7 Pachete de 3.45mp;48pachete /palet 
Alpin 

Alpin Albastru 
Nordic 

Nordic Albastru 
Antik 

100x34 Pachete de 3.50mp;52pachete/palet 
Antik Albastru 

Classik 

Clasik Albastru 

 

c. Sindrila Euro Polymeric 
Europolymeric 

Gama Model Culori Caracteristici 
 Master P Dark Cotto, Dark 

Yelow, Dark Brown 
2.57mp/pachet, 48 pachete pe palet 

VERSAILLE 
autoadeziv 

Maro Quartz, Gri 
Ardezie 

3.05 mp/pachet, 52 pachete pe palet 
CASTELLO 
autoadeziv 

Rosu Europa, Gri 
ardezie 

CHALET Gri ardezie, Lemn 
2.83mp/pachet/52 pachete pe palet 

EcoRoof 

Gama Model Culori Caracteristici 
 

Hexagonal 

Rosu, Maro, Verde, 
Gri 

3mp/pachet, 52 pachete /palet 

Rectangular 

3.05 mp/pachet, 52 pachete pe palet 

Traditional 
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Cap II: Sisteme Pluviale 

1. Sisteme semirotunde: 

Tara de origine Tip Sistem mm Material Observatii 

Germania 125/80  150/100 
190/120 

Zincat, Titan-Zinc, 
Prevopsit, Cupru 

Jgheab L= 4m 
Burlan L= 3m si 1m 

Romania 125/87 150/100 Zincat, Prevopsit, 
Cupru 

Jgheab L= 3m 
Burlan L= 3m si 1m 

 
Productie Romania               Productie Germania 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Sisteme rectangulare 

Tara de origine Tip Sistem mm Material Observatii 

Romania 125/80  150/100  Zincat, Titan-Zinc, 
Prevopsit, Cupru 

Jgheab L= 4m 
Burlan L= 3m si 1m 
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Cap III: Ferestre de mansarda 

Denumire Produs Dimensiuni Caracteristici 

10 
 

55x98 
66x118 
79x98 
78x118 
78x140 

Save energy glass and ventilation 4-16-4 H Ug=1,1W/mpK 

FERESTRE ZENITH AVX 
B800 

Save energy glass and no criminal damage with argon gas and 
ventilation 33,2-14,5G1-V6 4H Ug=1,1W/mpK 

FERESTRE ZENITH 
EASY 

Skylight window with 3 position of ventilation glass 14mm 3-8-3 

Rame de etansare Universale si pentru Sindrila Bituminoasa 

ACCESORII ELECTRICE 
PT FERESTRE 

AUTOMATE ZENITH 

 

Motor pt deschidere C20 24V 
Sursa electrica pt 1 motor 

Sursa electrica pt 3 sau 4 motoare cu telecomanda tip card (TF33R) 
KIT pt telecomanda TR8 

Senzor de ploaie 
Tija pt actionare manuala 

Rulouri 
Interioare/Exterioare 55x98 

66x118 
79x98 
78x118 
78x140 

Albastru sau Bej 

Rulouri Parasolare 
exterioare 

Negre 

Rolete  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



            LEAD ROOF 

HIDROIZOLATII SI INVELITORI     

 

- 9 - 

 

Cap II : Sisteme de Hidroizolatii 

1. Fundatii si Drenaj 

 
a. Sistemul Isotud 

 
Este o membrană din polietilenă de înaltă densitate (HDPE) care-i oferă o rezistentă mare la acțiunea tuturor 
agenților chimici naturali și la compresiune mecanică.  
 
UTILIZARE: 
 la protejarea membranelor bituminoase                   -   pentru terase, acoperișuri  terasă și grădini    

 si a fațadelor și fundațiilor;                                           suspendate       
                

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Accesorii Universale membrane HDPE: 

Întreaga gamă de hidroizolaţii Tefond este însoţită de un set complet de accesorii necesar montării acesteia, 
din care fac parte: cuiele din oţel pentru beton, rondelele conice din HDPE şi profilele de închidere. 

Cuie: Pentru fixarea membranei HDPE Tefond, se furnizează cuie din oţel galvanizat speciale pentru beton. 

Rondele: Datorită formei lor sferice, este îmbunătăţită rezistenţa la tracţiune verticală a membranei HDPE. În 
plus, este îimbunătăţită şi ţinuta mecanică a cuielor de prindere a TEFOND-ului, prin mărirea suprafeţei de contact. 

Profile de Inchidere: Sistemul dispune de un profil special de închidere din polietilenă de înaltă densitate 
(HDPE), cu rol de protecţie a deschiderii superioare a camerei de aer creată de bumbii membranei Tefond. Profilul are 
puncte de fixare proprii, şi nu solicită mecanic membrana Tefond. Forma acestui profil permite ventilarea pe toată 
suprafaţa protejată. 

 

 

 

Material HDPE 
Culoare Violet 
Lungime  20 m 
Lăţime 2.40 m/4.8m 
Greutate 500 gr/mp 
Rezistenta la tractiune - Isotud > 300/300 N/5 cm 
Alungire la rupere - Isostud >40% 
Rezistenta la compresiune > 150 KN/mp 
Reducere zgomot 14 dB (la 500 Hz) 
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b. Sitemul Tefond: 

 
 Membrana TEFOND :  

Este o membrană de polietilenă extrudată de înaltă densitate (HDPE), cu o închidere mecanică laterală 
prin clipsare, fiind soluţia ideală pentru protecţia pereţilor îngropati şi a fundaţiilor deja impermeabilizate. 
                                                                                           UTILIZARE: 
                                                           Pereti si fundatii        Placi si pardoseli               Fonoizolatie 

    

 

 

 
 
 

 este o bariera împotriva rădăcinilor; 
 datorită compoziţiei sale chimice, este imună la atacurile agenţilor chimici naturali prezenţi în pământ şi în 

materialele de construcţii; 
 rezistă la solicitările mecanice deosebite cauzate de tasarea materialelor de umplutură; 
 este optim folosit atunci când separă plăcile din beton de pardoseala finită; 
 eventuala umiditate provenită din placi se poate elimina prin nişte deschideri laterale, lăsând astfel 

pardoseala protejată şi aerată; 
 datorită geometriei sale tip fagure, TEFOND prezintă bune caracteristici fonoizolatoare. 
 
 

 Membrana TEFOND PLUS: 
 Este o membrană de polietilenă extrudată de înaltă densitate (HDPE), cu o închidere mecanică laterală prin 
clipsare şi benzi bituminoase autosigilante, reprezentând soluţia ideală pentru impermeabilizarea pereţilor şi 
fundaţiilor.     
                             UTILIZARE: 

                                          Pereti  si fundatii     Terase circulabile    Platforme betonate         Canale 

   

 

 

 

 

 sigilarea joncţiunilor împiedică infiltrarea apei chiar în absenţa unei membrane bituminoase, dacă nu 
există ape freatice; 

 rezistă la tracţiunea creată de tasarea materialelor de umplutură; 
 în condiţii de ploaie abundenta pereţii şi fundaţiile rămân perfect impermeabilizate; 
 în cazul unei terase circulabile, TEFOND PLUS realizează o impermeabilizare ulterioară membranei 

bituminoase şi protejează termoizolaţia; 
 este suportul ideal pentru materialele de finisaj (pietris, gresie, etc.) şi strat de separare între acestea, 

termoizolaţie şi hidroizolaţie; 
 la realizarea unor platforme betonate în contact direct cu terenul, TEFOND PLUS formează stratul 

separator şi izolant ideal; 
 împiedică infiltrarea apei şi umidităţii şi egalizează presiunea vaporilor; 
 garantează atât o impermeabilizare continuă pe toată suprafaţa externă, pe laturi şi pe fundul canalului în 

cazul unei construcţii noi, dar şi la interior, în cazul refacerii sau sistematizării unor canale vechi. 
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 Membrana TEFOND DRAIN 

Este o membrană de polietilenă extrudată de înaltă densitate (HDPE), dublată de o membrană geotextilă 
din poliester ţesut/neţesut. 
     UTILIZARE: 
                                                                                                          Pereti ingropati 

  

 

 

 

 
 are un sistem de închidere mecanică laterală; 
 ideal pentru drenajul structurilor; 
 este un sistem de drenaj eficient care datorită structurii sale asigură drenajul apei pluviale ce rămâne îin 

apropierea pereţilor îngropaţi şi fundaţiei; 
 este materialul ideal chiar şi îin cazul în care pereţii îngropaţi şi fundaţia se regăsesc în prezenţa unui 

strat de apă freatică. 
 

 Membrana TEFOND DRAIN PLUS: 

Este o membrană de polietilenă extrudată de înaltă densitate (HDPE), dublată de o membrană geotextilă 
din poliester ţesut/neţesut. 
               UTILIZARE: 
                                                                 Gradini suspendate    Pereti de sustinere    Tuneluri si galerii 

 

 

 

 
 este soluţia ideală pentru realizarea grădinilor suspendate, permiţând drenarea excesului de apa din teren 

prin descărcări speciale, evitând excesul de umiditate; 
 protejează straturile termoizolante şi hidroizolaţia; 
 impermeabilizează pereţii de susţinere, protejându-i împotriva agenţilor externi; 
 garantează drenajul apei aflate la contactul cu pereţii, formând în acelaşi timp şi o cameră de aer între 

membrana de polietilenă şi membrana geotextilă de poliester; 
 avantaje oferite (galeriil şi tuneluri): protecţia structurii, impermeabilizarea continuă a întregii lucrări 

împotriva infiltraţiilor de apă şi acţiunii rădăcinilor, precum şi sistemul de drenaj extern.  

  

 Membrana TEFOND HP 

Este o membrană de polietilenă extrudată de înaltă densitate (HDPE) cu grosime majorată, prevăzută cu 
dublă închidere mecanică şi bandă autosigilantă pentru joncţiuni încorporate. 
       UTILIZARE: 
                                                                               Strazi                Cai Ferate                Tuneluri si galerii 
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 permite stabilizarea, impermeabilizarea, canalizarea şi protecţia terenului în diverse structuri rutiere; 
 permite preluarea încărcărilor unui convoi feroviar, evitând astfel posibila deformare a terasamentului, 

permiţând îin acelaşi timp atât deversarea apelor pluviale, cât şi a celor provenite din subsol, evitându-se 
formarea zonelor cu acumulare de apă; 

 rezistenţa şi proprietăţile mecanice, precum şi flexibilitatea TEFOND HP permit adoptarea unor soluţii 
definitive la construcţia şi refacerea galeriilor şi tunelurilor; 

 asigură impermeabilizarea totală a galeriei, drenarea apei şi protecţia întregii structuri împotriva agenţior 
distructivi. 
 
TABEL COMPARATIV SISTEM TEFOND: 

Caracteristici Tefond Tefond Plus Tefond Drain Tefond Drain Plus Tefond HP 

Material HDPE 

HDPE cu 

sigilare 

bituminoasă 

HDPE acoperită cu 
membrană 

geotextilă din 
poliester 

HDPE cu sigilare 

bituminoasă, acoperită cu 
membrană geotextila din 

polipropilena 

HDPE cu 

sigilare 

bituminoasă 

Culoare negru negru negru + alb negru + negru gri argintiu 

Lungime 20 m 20 m 20 m 20 m 20 m 

Lăţime 2.40 m 2.40 m 2.40 m 2.40 m 2.40 m 

Acoperire cu 

suprapunere simplă 
2.28 m - 2.28 m - - 

Acoperire cu 

suprapunere dublă 
- 2.20 m - 2.20 m 2.20 m 

Grosimea 

membranei 
8 mm 8 mm 8 mm 8 mm 8.5 mm 

Greutate 
600 

gr/mp 
670 gr/mp 740 gr/mp 780 gr/mp 850 gr/mp 

Greutate membrană - - 600 gr/mp 660 gr/mp - 

Greutate geotextil - - 120 gr/mp 85 gr/mp - 

Permeabilitate la 

apă 
- - 

100 l/mp s 

(Geotextil) 
17 l/mp s (Geotextil) - 

Rezistenţă la 
tracţiune - Tefond 

(Tefond Plus*) 

> 250 

N/5 cm 

> 350 N/5 

cm 
> 250 N/5 cm > 350 N/5 cm* 

> 500 N/5 

cm 

Rezistenţă la 
tracţiune - Geotextil 

- - 175 N/5 cm 900 N/5 cm - 

Alungire la rupere - 

Tefond (Tefond 

Plus*) 

0.2 0.2 0.2 20%* 0.2 

Alungire la rupere - 

Geotextil 
- - 0.4 0.5 - 

Rezistenţă la 
compresiune 

> 250 

KN/mp 

> 300 

KN/mp 
> 250 KN/mp > 300 KN/mp 

> 450 

KN/mp 

Volum de aer 5.7 l/mp 5.7 l/mp 5.7 l/mp 5.7 l/mp 5.6 l/mp 

Reducere zgomot 
14 dB (la 

500 Hz) 
- - - - 

Temperaturi de 

lucru 

de la -30º 

la +60º C 

de la -30º la 

+60º C 

de la -30º la +60º 

C 
de la -30º la +60º C 

de la -30º la 

+60º C 
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2. Acoperis, Terase, alte aplicari pe baza de bitum: 
 
a. Membrane bituminoase pentru hidroizolatii: 

 
 APAO: Compound-ul membranelor APAO este constituit dintr-un amestec de bitum distilat modificat cu 

un continut ridicat de polialfaolefine amorfe (APAO). Calitatile sale specifice sunt evidentiate de trei 
indicatori: rezistenta la imbatranirea termica, flexibilitatea la rece (-25 ° C), inferioara compound-ului 
modificat SBS si stabilitatea formei la cald (140 °C), superioara compound-ului modificat SBS .Rezistenta 
extraordinara la imbatranirea termica a acestui compound se reflecta in cresterea functionalitatii in timp. O 
flexibilitate la rece excelenta permite adaptarea usoara a membranei in timpul instalarii, care este o 
caracteristica importanta in zonele cu clima aspra. 

 
 
 

Denumire Lisa Cu minerale Dimensiune rola 

Polialfaolefinice Galaxi FC -35C 
Da Da 10x1m 

Phoenix Super -35C 

 
 
 
 
 

 SBS: Compound-ul membranelor SBS este constituit dintr-un amestec de bitum distilat modificat cu un 
continut ridicat de stiren-butadien-stiren. Calitatile sale specifice sunt evidentiate de doi indicatori: 
flexibilitatea la rece (-15 ° C) si elasticitatea. Acesti doi parametri sunt determinanti pentru rezistenta la 
imbatranirea termica si rezistenta la fisurare a sistemului impermeabilizant,ce se reflecta in cresterea 
functionalitatii in timp a acestuia. Rezistenta marita la fisurare determina aplicabilitatea acestor membrane 
in orice zona climatica si pe acoperisurile puternic solicitate. 
 

 
 

Denumire Lisa Cu minerale Dimensiune rola 

Elastomerica 

Uranus -25C 

Da Da 10x1m 
Mercury P -20C 

Lybra p -15C 

Lybra V -15C 

 
 

 
 

 APP:Membrane bituminoase polimerice cu excelente caracteristici de rezistenta la tractiune si stabilittea 
dimensionala. Compoundul special APP confera produselor rezistenta sporita la temperaturi inalte, dar si 
o buna flexibilitate la rece. toate acestea, alaturi de calitati specifice fizico-mecanice ale armaturii, fac 
produsele din gama APP potrivite uzului in zonele cu clima calda. 

 
 
 
 
 

Denumire Lisa Cu minerale Dimensiune rola Tip 

Phoenix FC -20C 

Da Da 
10x1m (Saggita 

2mm 15x1m) 

Elastopolioefinica 
Orion FC -15C 

Elastoplastomerica 
Orion P -15C 

Virgo P -15C 

Virgo V -15C 

Columba P -5C 

Plastomerica 
Columba V -5C 

Sagitta P 0C 
Sagitta V 0C 
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b. Membrane pentru aplicatii speciale: Poduri si lucrari hidro, Acoperisuri verzi si gradini, Bariere de 
Vapori, Bariere de Radon, Biarmate, Pereti Verticali, Bariere Anti-Umezeala. 
 

 
 

 

c. Membrane Adezive:Membrane bituminoase polimerice cu compound SBS, imbunatatit cu rasini ce-i 
confera excelente proprietati de lipire, flexibilatate la rece, o buna rezistenta mecanica si stabilitate 
dimensionala. 
Membranele termoadezive sunt ideale pentru lucrarile unde nu sunt recomnadate metodele traditionale 
de aplicare a membranelor. 
 

 

d. Membrane cu protectie metalica: Membrane bituminoase SBS ranforsate cu  folii metalice pentru 
formarea sistemelor de impermeabilizare cu finisaj metalic, recomandate indeosebi proiectelor de fatade 
sau invelitori la vedere. Membranele cu auto-protectie de metal pot fi montate într-un singur sau dublu 
strat peste o membrana non-laminata avand rolul de a sigila perfect sistemul de impermeabilizare, dar si 
pentru o valoare estetica ridicata a constructiilor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Membrana 
Grosimi 

membrane 
Folosire 

Dimensiuni 
rola 

Tip Acoperire 

GEMINI PODURI -10 
4mm           
5mm 

Poduri si 
Lucrari Hidro 

10x1m 

Elastoplastomerica 

Lisa 

GEMINI PODURI -20 

EMINI HIDRO -10°C 
GEMINI ANTIRADICE         

P -10°C 
3mm 4mm      
3kg 4 kg 

Acoperisuri 
verzi si gradini 

GEMINI VAPOR -10°C 3mm 4mm 

Bariera de 
Vapori 

Elastoplastomerica – VV + ALU 

GEMINI VAPOR ALU -10°C 3kg 4kg Elastoplastomerica – ALU 

PEGASUS SPOT 0°C 0.8kg 30x1m Plastomerica – membrana FORATA Perforata 
ISOLINK P 

4kg 7.5x1.05m Plastomerica – membrana BUGNATA Cu Bumbi 
ISOLINK V 

GEMINI ANTIRADON PLUS 
-10°C 4mm 

Bariera de 
Radon 

10x1m Elastoplastomerica Lisa GEMINI ANTIRADON -10°C 

ORION BIARMATO -15°C 4mm        
5mm 

Biarmate 
GEMINI BIARMATO -10°C 

Membrana 
Grosimi 

membrane 
Folosire 

Dimensiuni 
rola 

Tip Acoperire 

HALLEY P -25°C 
2 mm 3mm 
4mm 3kg 

Autoadeziva 
2mm= 15x1m 

10x1m 
Elastomerica 

Lisa 

3.5kg 4kg 
Minerala 

HALLEY ST -15°C 4kg 

TERMOSTAR P -20°C 
1.5mm 2mm 
3mm 4mm 

Termo-
Adeziva 

1.5mm 2mm= 
15x1m 
10x1m 

Lisa 
TERMOSTAR V -20°C 

Membrana 
Grosimi 

membrane 
Folosire 

Dimensiuni 
rola 

Tip Acoperire 

GEMMA RAME -15°C 4kg fatade sau 
invelitori la vedere 

10x1 Elastomerica 
cupru 

GEMMA ALU 30/40 -15°C 3kg 4kg aluminiu 
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e. Folii Bitumate:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

f. Produse lichide: 

 

 

 

- Membrane LICHIDE: 

Imagine Denumire Utilizare Consum 

 

General Eco 
Liquida 

 

Ideala pentru impermeabilizarea 
acoperisurilor structurilor de beton. Este 
utilizata la impermeabilizarea teraselor 
din beton sau a straturilor bituminoase 
vechi. Poate fi folosita si pe suprafete 

din ciment, azbest sau lemn. 
 

Pe suprafete verticale: 1 kg/m² 
Pe suprafete cu panta mai mare de 5%: 1,5 kg/m² 

Pe mici suprafete plane, cu armatura: 2kg/m 

 

 

 

GENERAL 
BITULIQUIDA 

Pentru impermeabilizarea straturilor de 
membranelor bituminoase vechi, a 

teraselor plane de beton ne-circulabile, 
peretilor fundatiilor, acoperisuri din 

metal. Se poate utiliza si la 
impermeabilizarea suprafetelor de beton 

afectate de microfisuri si pe suprafete 
supuse la dilatare termica. 

 

Aproximativ 0,4-0,5 kg/m²/strat. 
Se recomanda aplicarea a cel putin 2-3 straturi 

 

 

GENERAL FONDO 

Impermeabilizarea structurilor din beton 
ale fundatiilor si peretilor de protective.  
Produsul poate fi de asemenea aplicat 
pe suprafete umede, datorita prezentei 
in compozitia sa a aditivilor speciali ce 

permit aderenta 
 
 

Consumul mediu se situeaza intre 0,8 si 1,2 kg/m², 
pentru cele 2 straturi 

 

 

Wingrip 
Bituminoso 

 

Hidroizolatie flexibila si punte de 
aderenta sub placarile ceramice 

500 g/m2 in suprapunere-1 kg/m² pe placi de 
beton 

 

 

 

 

Denumire 
Dimensiuni 

rola 
Acoperire Folosire 

Aquarius 25x1m Nisip 
impermeabilizarea acoperisurilor discontinue din tigla ceramica, 

metalica sau sindrila bituminoasa 

Pegasus/Pegasus V 10/15/20x1 Nisip 

Straturi functionale ranforsate, impregnate sau nu cu bitum, ideale 
pentru aplicatii tehnice, de pregatire a suportului pentru sistemele de 
impermeabilizare, actionand ca stat separator intre vechiul sistem de 
impermeabilizare si cel nou, sau intre mai multe straturi de membrana 

ale sistemului hidroizolator. 
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- AMORSE 

Imagine Denumire Utilizare Consum 
 

GENERAL RAPID 
PRIMER 

utilizat ca amorsa pentru eliminarea prafului 
si a porozitatii suprafetelor de beton, 
permitand astfel aplicarea rapida a 

membranelor bituminoase la cald, prin lipire 
cu flacara, sau la rece, prin lipire     cu 

adeziv bituminos General Glue. 
 

variaza de la 200 la 350 g/mp 

 

GENERAL ECO 
PRIMER 

vopsea bituminoasa pe baza de bitum si 
apa,utilizata ca amorsa pentru eliminarea 

prafului si a porozitatii suprafetelor de 
beton, permitand astfel aplicarea  rapida a 

membranelor bituminoase 
 

Consumul de amorsa depinde mult de porozitatea si a 
bsorbtia suportului si variaza de la 200 la 300 g/m 

p. 
 

 

General Rapid 
Primer 

Autostradale 

General Rapid Primer Autostradale este 
utilizat ca primer pentru a bloca praful si 
porozitatea suprafetelor suprafetelor din 

beton a tabilerelor podurilor de pe 
autostrada si nu numai, permitand o 

aplicare rapida a membranelor bitum-
polimer utilizand flacara. 

 

 

- ADEZIVI 

Imagine Denumire Utilizare Consum 

 

GENERAL GLUE 

reduce efectele negative ale crapaturilor din 
suport, in cazul in care ele exista. Aplicat pe 

un suport cu inclinatie de max.10% 
formeaza, dupa uscare, o bariera-conector 

intre substrat si sistemul de 
impermeabilizare. Se foloseste la rece 

pentru lipirea membranelor bituminoase. 

1kg/mp 

 

General Glue HV 

GENERAL GLUE HV  este un mastic 
bituminos recomandat pentru lipirea la rece 

a panourilor termoizolante din poliuretan 
sau polistiren peste beton, metal sau 

membrane bituminoase, precum si pentru 
lipirea membranelor bituminoase in plan 

vertical, atunci cand este necesara 
aplicarea la rece. 

Aplicarea prin puncte de lipire - 10 puncte per mp, 
fiecare punct de aproximativ 50-80 grame. 

Aplicarea prin benzi adezive - Pentru 1 mp sunt 
necesare 4 benzi, fiecare de 4cm latime. 

 

 

- VOPSELURI PROTECIVE 

Imagine Denumire Utilizare Consum 

 

General Vernice 
Alu 

General Vernice Alu este utilizata ca strat 
protectiv reflectorizant ce confera 

membranei un aspect argintiu stralucitor. 

50 la 200 g/m² / strat. Se 
recomanda 2 straturi de aplicare. 

 

 GENERAL 
VERACRILICA 

 

General Veracrilica este o vopsea utilizata 
ca strat de protectie acoperitor pentru 

membranele bituminoase APP, aplicate de 
cel putin 3 luni si pentru prefabricate din 

beton pentru exterior. 

Consum specific: 300gr/mp pentru prefabricate din 
beton, 250gr/mp pentru membrane lise si 400-

500gr/mp pentru membrane cu ardezie. 

 

- MASTICURI SI SIGILANTI BITUMINOSI 

Imagine Denumire Utilizare Consum 
 

Winseal 

Produsul etse aplicabil la rece, gata de utilizat, adera la 
suprafete umede, chiar si sub apa. Poate fi aplicat pe beton, 

lemn, metal, caramida, ipsos, PVC si materiale plastice, 
precum polietilena. Permite lipirea tuturor membranelor 

bituminoase intre ele si peretii perimetrali, sigileaza si repara 
diverse sisteme de drenaj de apa pluviala, canale, rezervoare, 

chiar si de apa potabila, camine, tevi PVC si lipeste toate 
tipurile de panouri izolante pe membrane bitum-polimer, lemn, 

beton. 

Consum specific - in functie de 
dimensiunile rostului sau tipul 

aplicatiei, aprximativ 90-100gr/mp, 
pentru o latime a rostului de 10cm. 

 

General Topizol 
 

este utilizat ca masa bituminoasa pentru realizarea de 
hidroizolatii la cald. aproximativ este de 2-3 kg/mp. 
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g. Accesorii pentru Membrane: 

 

 

 

Materiale 
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Cap V : Termoizolatii 

1. Vata Bazaltica:  

Produse 

Izolatii Generale Fatade Acoperişuri(ERI) 
Croatia Ungaria 
Slimpack Standard 

Fatade 
ventilate 

Pardoseli 
Termosi

stem 
ETICS 

Tip Terase 

M
u
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o
c
k
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 s
li
m

 p
a
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 p
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 p
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A
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D
 

A
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F
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c
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H
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M
o

n
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D
u
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c
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H
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ro
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a
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D
a
c
h
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c
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■ Produs recomandat 
□ Alternativa  

Mansarde ■ ■ ■ ■ ■ ■ □                
Acoperişuri înclinate peste 

astereala                  ■ □    

Plafoane şi tavane false ■ ■ ■ ■ ■ ■ □ □   □            
Tavane (garaje, subsoluri, 

intradosuri)           ■     □ □      

Pereţi  compartimentare ■ ■ ■ ■ ■ ■ □ □               
Pereţi compartimentare (antifoc)  ■ ■ □ ■ ■ ■ ■    ■           
Pereţi compartimentare (fonic)   ■  □ ■ □                

Faţade ventilate  □ ■  □ ■ ■ □ ■ ■             
Fatade cavyty ( caramida vata 

caramida)   ■   ■ ■ □  ■             

Faţade ventilate (casete 
metalice) □ ■ ■ □ ■ ■ □  □              

Pereţi structurali tip sandwich □ ■ ■ □ ■ ■ □                
Pardoseli (sub şapa uscata)              ■         
Pardoseli (sub şapa umeda)            ■ ■ □         

Perimetral pardoseli               ■        
Termosistem (ETICS)                ■ □      

Termosistem 
(şpaleţi,intradosuri)                □ ■      

Acoperişuri tip terasă                  ■ ■ ■ ■ ■ 

 

 Grosime  mm Date Tehnice 

Multirock C slim pack 

40-160mm 
Dim: 600x1200 mm  0,037 W/mK 

Airrock LD slim pack 

Airrock ND slim pack Dim: 600x1200 mm  0,035 W/mK 
Multirock 40-200mm Dim: 600x1000 mm  0,039 W/mK 

Airrock LD 40-220mm Dim: 600x1000 mm  0,037 W/mK 

Airrock ND 
40-200mm 

Dim: 600x1000 mm  0,035 W/mK Airrock HD 

Airrock XD 50-150mm 

Fixrock 
40-200mm 

Dim: 600x1000 mm  0,039 W/mK 
Ventirock DUO 

Dim: 600x1000 mm  0,035 W/mK 
Ceilingrock FW1 50-120mm 

Steprock LD 20-50mm Dim: 600x1000 mm  0,036 W/mK 

Steprock ND 
20-60mm 

Dim: 600x1000 mm  0,037 W/mK 

Steprock HD Dim: 600x1000 mm  0,039 W/mK 

Steprock RST 12mm Dim: 80x1000mm 120x1000mm 
Frontrock Max E 50-200mm Dim: 600x1000 mm  0,036 W/mK 

Frontrock 20-50mm Dim: 600x1000 mm  0,039 W/mK 

Hardrock Energy 
50-200mm 

Dim: 600x1000 mm 1200x2000 mm 0,036 W/mK 

Monrock Max E Dim: 600x1000 mm 1200x2000 mm 0,038 W/mK 

Durock 50-180mm 

Dim: 600x1000 mm 1200x2000 mm 0,040 W/mK Hardrock Max 50-160mm 
Dachrock 40-160mm 
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2. Panouri PUR/PIR 

 

 

 

 

  

Denumire Grosime Dimensiuni Date tehnice 

TEGOTHERM POLYSO COP 30-50mm 

1200x600mm 

- panel termoizolant cu miez de poliuretan PUR/PIR 

- acoperire superioara carton bitumat 300 g/mp 

- acoperire inferioara carton bitumat 300 g/mp 

- densitate: 34±2 kg/mc 

- Conductivitate termica declarata şD=0,023 W/(mK) 
- rez la compresiune (def.max 10%)150-175kPa 

- aplicatii: izolatii sub invelitori bituminoase, hidro-izolatii lestate sau la vedere, 

pardoseli civile si industrial 

TEGOTHERM POLYSO 
BIVER COP 

30-120mm 

- panel termoizolant cu miez de poliuretan PUR/PIR 

- acoperire superioara - fibra de sticla bitumata de 400 g/mp 

- acoperire inferioara - fibra de sticla saturata de 85 g/mp 

- densitate: 34±2 kg/mc 

- conductivitate termica declarata şD=0,023 W/(mK) 
- rezistenta la compresiune (def.max 10%)150-175 kPa 

- aplicatii: izolatii sub invelitori bituminoase sau izolatii lestate, pardoseli civile si 

industrial 

TEGOTHERM POLYSO VER 
COP 

20-120mm 

- panel termoizolant cu miez de poliuretan PUR/PIR 

 - acoperire superioara - fibra de sticla saturata de 85 g/mp 

 - acoperire inferioara - fibra de sticla saturata de 85 g/mp  

- densitate: 34±2 kg/mc  

- conductivitate termica declarata şD=0,023 W/(mK) 
 - rezistenta la compresiune (def.max 10%)150-175 kPa  

- aplicatii: acoperis terasa expus sau cu lestat, acoperis inclinat, pardoseli civile 

si industrial 

POLYISO 

40-120mm poliuretan de inalta performanta cu 2 fete A-Cell multistrat 
20-120mm poliuretan de inalta performanta cu 2 fete Al - bariera de vapori 

30-120mm 
poliuretan de inalta performanta cu 2 fete membrana bituminoasa subtire         

(se poate monta membrana la flacara) 

POLYISO HD 
30-120mm 

poliuretan cu 2 fete fibra de sticla saturata de 85 gr/mp  
 poliuretan cu 2 fete fibra de sticla bitumata de 400 gr/mp  
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Cap VI : Accesorii 

1. Fundatie si acoperis: 
 

 

Categorie Denumire Imagini 
   

Distantieri pt 
Fundatie 

Inel distantier 25 mm, diam 4-12 mm 

 

   Profil distantier liniar 20 mm  
 

   Profil distantier liniar 50 mm 

   

 Accesorii acoperis 

Pieptene streasina 1000  x 60 mm PVC 

 

   
Banda aerisire streasina 80 mm  x 5 m 

 

   
Suport coama cui 

 

   
Parazapezi tigla ceramica sau din beton 

 

   

Folii Difuzie 

FOLIE EJOT S 100 G/MP  
 

75 mp/sul 
FOLIE EJOT M 115 G/MP 

Folie XL 140 G/MP 

Suruburi pt tigla 
metalica 

MC 4,8X35 V14 RAL XXXX *  
 250 buc/cut,culori disponibile: 

RAL 3000, 3009, 3011, 5010, 
6005, 8017, 8019, 9002, 9006, 

9010 

MC 4,8X20 V14 RAL XXXX * 

MC 4,8X35 V14 zincat 

MC 4,8X60 V14 zincat 

MC 4,8X80 V14 zincat 

Burdufe de etansare 

DFE 1 EZ 0  -   35mm 
 
 

Produsele DFE au un burete 
cu porii inchisi pe talpa, nu 
mai este nevoie de mastic. 

DFE 2 EZ 5  -   50mm 
DFE 3 EZ 50  -   70mm 
DFE 4 EZ 50  - 120mm 
DFE 5 EZ 110  - 170mm 
DFE 6 EZ 160  - 220mm 
DFE 7 EZ 160  - 300mm 
DFE 8 EZ 290  - 508mm 
KIT RF 801 20-70 mm  

 Pretul produselor RF 
presupune kit complet: burduf, 

suruburi inox, mastic. 

KIT RF 802 50-185mm 
KIT RF 803 85-255mm 
RF 801 (doar manson) 20-70 mm 
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2. Termosistem: 

Categorie Denumire Imagini 

Profile, dibluri si plasa 

P.de colt PVC, 10x15 cm plasa alba L=2.5m 
  

P.de colt PVC, 10x15 cm plasa rosie L=2.5m 

 

P. Soclu cu plasa  L=2.5m 

 

P.cu picurator invizibil LT PVC L=2.5m 

 

P.cu picurator vizibil VLT 2H L=2.5m 

 

P.fereastra EKO L=2.5m 

 

P. fara plasa pt feretre, EKO (alb) L=2.5m 
 
 

P. arcuibil fara plasa 30x30 mm L=2.5m 
  

P.arcuibil cu plasa 100x150 mm  L=2.5m 

 

P.soclu 0,8 AL    50mm L=2.5m  
 P.soclu 0,8 AL    80mm L=2.5m 

P.soclu 0,8 AL   100mm L=2.5m 
P.soclu 0,8 AL   120mm L=2.5m 
P.soclu 1 mm AL   100 mm L=2.5m 
P.soclu 1 mm AL   140 mm L=2.5m 
P.soclu 1 mm AL   150mm L=2.5m 
P.soclu 1 mm AL   160mm L=2.5m 
P.soclu 1 mm AL   200mm L=2.5m 
P.soclu 0,6 AL    50mm L=2.5m 
P.soclu 0,6 AL    60mm L=2.5m 
P.soclu 0,6 AL   100mm L=2.5m 
P.soclu 0,5 AL    50mm L=2.5m 
P.soclu 0,5 AL    80mm L=2.5m 
P.soclu 0,5 AL   100mm L=2.5m 
IDK-T Ø 8/60x 75 + cui plastic   

 IDK-T Ø 8/60x 95 + cui plastic 
IDK-T Ø 8/60x115 + cui plastic 
IDK-T Ø 8/60x135 + cui plastic 
IDK-T Ø 8/60x155 + cui plastic 
IDK-T Ø 8/60x175 + cui plastic 
EJOT H1 eco 095 + cui metalic 

 
 

EJOT H1 eco 115 + cui metalic 
EJOT H1 eco 135 + cui metalic 
EJOT H1 eco 155 + cui metalic 
EJOT H1 eco 175 + cui metalic 
EJOT H1 eco 195 + cui metalic 
EJOT H1 eco 215 + cui metalic 
EJOT H1 eco 235 + cui metalic 
EJOT H1 eco 255 + cui metalic 
EJOT H1 eco 275 + cui metalic 

EJOT H1 eco 295 + cui metalic 

EJOT SBH-T  rozeta pentru polistiren la fixare in lemn sau 
suport similar 

 

Plasa ROSIE  termosistem 145 g/mp 1x50m 

 
 

Plasa ROSIE termosistem 160 g/mp 1x50m 

 



            LEAD ROOF 

HIDROIZOLATII SI INVELITORI     

 

- 22 - 

 

3. Fixare: Ancore chimice, dibluri, tije filetate, conexpanduri etc 

Categorie Denumire Imagini 

Ancore chimice pentru 
tije filetate sau fier beton 

striat 

Mortar adeziv VSF 410 ml (vinilester) 

 

Mortar adeziv PSF 280 ml   

Mixer suplimentar 
 

Sita pentru caramida cu goluri 16X130mm 

 

 Tije filetate, saibe si 
piulite Grupa 8.8 

TIJA DIN 976  M8  
 TIJA DIN 976  M10 

TIJA DIN 976  M12 
TIJA DIN 976  M16 
PIULITA DIN 934  M8 
PIULITA DIN 934  M10 
PIULITA DIN 934  M12 
PIULITA DIN 934  M16 
SAIBA DIN 125  8,4 mm 
SAIBA DIN 125  10,5 mm 
SAIBA DIN 125  13 mm 
SAIBA DIN 125  17 mm 

Tije filetate grupa 4.8 

TIJA DIN 975 8X1000 Gr. 4.8 zn  
TIJA DIN 975 8X1000 Gr. 4.8 zn  
TIJA DIN 975 10X1000 Gr. 4.8 zn 
TIJA DIN 975 12X1000 Gr. 4.8 zn  
TIJA DIN 975 16X1000 Gr. 4.8 zn 

Dibluri pt fixare in beton:  

SDFKB 10VX60  
 SDFKB 10VX80 

SDFKB 10VX100 
SDFKB 10VX120 
SDFKB 10VX140 
SDFKB 10VX160 
SDFKB 10VX180 

Dibluri cu surub, fixare in 
BCA (diblurile portocalii) 

SDPKB 10X80  
 SDPKB 10X100 

SDPKB 10X120 
SDPKB 10X140 
SDPKB 10X180 
SDPKB 10X200 
SDPKB 10X220 

Dibluri cu surub, fixare in 
caramida cu goluri 

(diblurile rosii) 

SDFKB 10HX80 

 
 

SDFKB 10HX100 
SDFKB 10HX120 
SDFKB 10HX140 
SDFKB 10HX160 
SDFKB 10HX180 
SDFKB 10HX200 

Surub pentru montaj 
rame ferestre RA-P     

RA-P 7,5 x 40  *capacele albe in cutia de livrare 
RA-P 7,5 x 60  *antrenare Torx TX30 
RA-P 7,5 x 80  *zincate alb 
RA-P 7,5 x 100 

 
 

RA-P 7,5 x 120 
RA-P 7,5 x 135 
RA-P 7,5 x 150 
RA-P 7,5 x 180 
RA-P 7,5 x 210 

Diblu metalic pentru 
montaj rame Ø10 mm   

MRD    

MRD 10 x 72 

 
 

MRD 10 x 92 
MRD 10 x 112 
MRD 10 x 132 
MRD 10 x 152 
MRD 10 x 182 
MRD 10 x 202 
Capace MRD in culori: alb, negru, maro inchis, maro deschis, 
gri 
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Burghie 
SDS - plus 5,0/110 SDS - plus 6/210 SDS - plus 10,0/160 

SDS - plus 5,0/160 SDS - plus 6/260 SDS - plus 10,0/260 

SDS - plus 5,0/210-150 SDS - plus 8,0/160 SDS - plus 10,0/360 

SDS - plus 5,0/310-250 SDS - plus 8,0/210 SDS - plus 12/160 

SDS - plus 5,5/110-160 SDS - plus 8,0/260 SDS - plus 12/260 

SDS - plus 5,5/260 SDS - plus 8,0/310 SDS - plus 14,0/260-200 

SDS - plus 6,0/110 SDS - plus 8,0/400-460 SDS - plus 16,0/260 

SDS - plus 6,0/160 

   

 

Conexpanduri: 

MKT B  8-5 /501) MKT B 12-5 /751) 
MKT B  8-4/60 MKT B 12-13/95 
MKT B  8-10-19/75 MKT B 12-10-25/105 
MKT B  8-15-24/80 MKT B 12-15-30/110 
MKT B  8-20-29/85 MKT B 12-20-35/115 
MKT B  8-25-34/90 MKT B 12-30-45/125 
MKT B  8-30-39/95 MKT B 12-50-65/145 
MKT B  8-35-44/100 MKT B 12-65-80/160 
MKT B  8-45-54/110 MKT B 12-85-100/180 
MKT B  8-55-64/120 MKT B 12-105-120/200 
MKT B 8-100-109/165 MKT B 12-125-140/220 
MKT B 10-10/601) MKT B 12-145-160/240 
MKT B 10-10-16/85 MKT B 12-160-175/255 
MKT B 10-15-21/90 MKT B 12-190-205/285 
MKT B 10-20-26/95 MKT B 12-230-245/325 
MKT B 10-30-36/105 MKT B 12-260-275/355 
MKT B 10-45-51/120 MKT B 12-335-350/430 
MKT B 10-50-56/125 MKT B 16-5/901) 
MKT B 10-70-76/145 MKT B 16-13/115 
MKT B 10-100-106/175 MKT B 16-10-28/130 
MKT B 10-140-146/215 MKT B 16-30-48/150 
MKT B 20-10/1201) MKT B 16-60-78/180 
MKT B 20-5-27/150 MKT B 16-80-98/200 
MKT B 20-20-42/165 MKT B 16-100-118/220 
MKT B 20-35-57/180 MKT B 16-130-148/250 
MKT B 20-60-82/205 MKT B 16-165-183/285 
MKT B 20-95-117/240 MKT B 16-200-218/320 
MKT B 20-120-142/265 

 

Suruburi pt lemn 

6 x 50 8 x 80   JD Plus 

6 x 60 8 x 100 JD Plus 

6 x 70 8 x 120 JD Plus 

6 x 80 8 x 140 JD Plus 

6 x 90 8 x 160  JD Plus 

6 x 100 8 x 180 JD Plus 

6 x 110 8 x 200 JD Plus 

6 x 120 8 x 220 JD Plus 

6 x 130 8 x 240 JD Plus 

6 x 140 8 x 260 JD Plus 

6 x 150 8 x 280 JD Plus 

6 x 160 8 x 300 JD Plus 

6 x 180 

 6 x 200 

6 x 220 

6 x 240 

6 x 260 

6 x 280 

6 x 300 
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Categorie Denumire 
Pentru 
Pistol 

Pentru 
Montaj 

De 
iarna Utilizare 

Spume 
poliuretani

ce 

Spumă poliuretanică O2 65 Da - Da Montarea profesională a uşilor şi ferestrelor 

Prima spumă poliuretanică pentru pistol cu cea mai mare productivitate de pe 
piaţă – până la 65 l – şi cea mai redusă post-expandare. În plus, produsul oferă 
proprietăţi excepţionale de izolare fonică. Pentru aplicaţii profesionale în timpul 
iernii, la temperaturi ale mediului începând cu -10°C 

Izolare fonică şi termică 
Umplerea şi etanşarea rosturilor, crăpăturilor şi 
găurilor 
Montarea profesională a uşilor şi ferestrelor 
Umplerea rosturilor de dilataţie 

Spumă poliuretanică O2 EuroMax Da - Da Montarea profesională a uşilor şi ferestrelor 

Spumă poliuretanică profesională cu productivitate sporită, structură superioară 
şi cel mai bun raport calitate/ preţ. / productivitate sporită – până la 55 litri  

Umplerea rosturilor de dilataţie 
Izolare fonică şi termică 
Îmbinări în construcţia ramelor 

Low Expansion GUN PU Foam O2 class Da - Da 

La instalarea ferestrelor şi uşilor, pentru 
umplerea, izolarea şi sigilarea în jurul ramelor 

Este o spumă poliuretanică care, datorită proprietăţior speciale, este 
recomandată pentru umplere şi etanşare în montarea uşilor şi ferestrelor. 
Datorită compoziţiei chimice moderne, produsul, are o expandare minimă, 
creând o presiune redusă ce nu deformează ramele uşilor şi ferestrelor şi nu 
curge de pe suprafeţele verticale. Produsul întărit furnizează o izolare termică şi 
acustică excelente, precum şi o etanşare împotriva apei (cu rezultate 
remarcabile, care depăşesc etanşeitatea majorităţii ferestrelor disponibile pe 
piaţă).Produsul este rezistent la mucegai, rezistent la căldură şi frig (de la -60°C 
la +100°C) şi rezistent la umiditate. Aplicarea cu pistolul garantează precizie, 
viteză şi creşte eficienţa spumei. Spuma întărită poate fi tăiată, şlefuită, tencuită 
sau vopsită. 
Spumă poliuretanică O2 Da - Da Montarea profesională a uşilor şi ferestrelor 

Spumă poliuretanică de înaltă calitate, dedicată utilizatorilor profesionişti, cu o 
excelentă structură şi densitate ridicată. / Calitate profesională / 

Izolare fonică şi termică 
Umplerea şi etanşarea rosturilor, crăpăturilor şi 
găurilor.  

Spumă poliuretanică B1 Da Da  - Montarea profesională a uşilor şi ferestrelor 
Spumă poliuretanică pentru pistol, recomandată pentru aplicaţii de etanşare în 
care este necesară rezistenţa la foc - oferă o excelentă etanşare împotriva 
fumului şi a gazului /încetineşte focul/ 

Umplere şi etanşare împotriva fumului şi a 
gazului, acolo unde este necesară rezistenţa la 
foc  

Spumă poliuretanică pentru montaj O2 
STD - Da Da Umplerea și etanșarea fisurilor, crăpăturilor și 

pasajelor pentru cabluri Tytan Professional STD cu noul applicator ERGO – spumă poliuretanică de 
înaltă calitate, recomandată pentru calitățile sale deosebite de umplere și 
etanșare. Mulțumită noului applicator ERGO spuma STD tradițională acum 
beneficiază de precizie mărită și ușurință în aplicare precum și posibilitatea de a 
fi reutilizat tubul (până la 60 de zile de la prima utilizare) cu ușurință fără a fi 
nevoie de alte unelte precum un pistol sau un agent de curățare. 

Etanșarea cadrelor de construcție  

Izolare termică și fonică – 62 dB 

Spumă poliuretanică O2 Lexy: 60/40/20 - Da - Montarea profesională a uşilor şi ferestrelor 
Spumă poliuretanică inovatoare pentru aplicator, având caracteristicile unei 
spume pentru pistol. Asigură o productivitate sporită şi o structură superioară a 
spumei întărite, datorită ingenioasei soluţii tehnice aplicate. / productivitate 
ridicată <=> până la 60 l de spumă / 

Izolare fonică şi termică 

Umplerea şi etanşarea rosurilor, crăpăturilor şi 
găurilor. 

HD O2 Mounting PU FOAM - Da - Montarea uşilor şi ferestrelor, 

Spumă poliuretanică de montaj, de înaltă calitate, recomandată pentru 
etanşarea în aplicaţii ce necesită calităţi excelente de umplere şi durabilitate 
mare. Produsul este echipat cu o valvă unică, de o înaltă calitate, din elemente 
din plastic, perfect îmbinate (fără elemente din cauciuc), care elimină întărirea 
primară şi garantează utilizarea multiplă a produsului. 

Izolarea termică a conductelor din reţeaua de 
apă,  
Montarea şi izolarea panourilor izolante de 
pereţi, a plăcilor ondulate, etc, 
Izolarea fonică şi sigilarea pereţilor despărţitori,  
Îmbinarea elementelor prefabricate în construcţii 
cadru. 

SANIT O2 PU FOAM - Da - Umplerea traseelor şi pasajelor de ţevi  

Spumă poliuretanică de înaltă calitate recomandată pentru toate tipurile de 
aplicaţii la instalaţiile sanitare: de etanşare, umplere şi izolare. Datorită 
compoziţiei chimice moderne produsul poate fi aplicat în orice unghi, tubul poate 
fi ţinut în orice poziţie, chiar şi cu aplicatorul în sus (temperatura tubului > 15°C). 
Produsul întărit este rezistent la mucegaiuri şi umezeală. 

Etanşarea inelelor din beton  

Izolarea sub căzi de baie şi cabine de duş 
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             Silicoane                        Acrili                                          Etansanti speciali            Etansanti pentru acoperisuri 

Categorie Denumire Utilizare 

Silicoane 

Silicon sanitar UPG 10 Etanşarea în încăperi cu umiditate ridicată, precum: băi, bucătării, toalete 

Are la bază o formulă nouă cu fungicide 
UPG cu eliberare îndelungată 

Etanşarea în jurul căzilor de baie, a chiuvetelor, a cabinelor de duş 

Umplerea golurilor dintre ţevi şi echipamentele sanitare 

Reparaţii mici 
Silicon Universal etanşarea rosturilor de dilataţie în lucrări generale de construcţii 
Etanşant siliconic uşor de aplicat pentru 
o gamă largă de aplicaţii în lucrări de 
construcţii şi renovare. 

etanşare în jurul tocurilor de uşi şi ferestre 

protejarea spumei poliuretanice împotriva radiaţiilor UV 

Silicon Sanitar Etanşarea rosturilor de dilataţie în băi, bucătării şi toalete 

Etanşant siliconic cu fungicide pentru 
etanşări în încăperi cu umiditate 
ridicată. 

Realizarea îmbinărilor din jurul căzilor, chiuvetelor, cabinelor de duş şi mobilierului pentru bucătărie 

Realizarea îmbinărilor în medii umede 

Silicon Pentru Sticla Montajul standard al geamurilor 

Etanşant siliconic permanent flexibil, 
recomandat pentru toate aplicaţiile de 
montare a geamurilor şi izolare 
împotriva intemperiilor.  

Montarea standard şi de legătură a geamurilor la tejghele şi vitrine de magazin 

Etanşări sticlă – aluminiu  

Silicon Pentru Avcarii Construirea acvariilor 

Etanşant siliconic de înaltă calitate, 
recomandat pentru fixarea, etanşarea şi 
realizarea tuturor tipurilor de reparaţii 
ale acvariilor pentru peşti şi reptile, 
precum şi ale altor construcţii mici din 
sticlă.  

Etanşarea şi repararea acvariilor pentru peşti şi reptile 

Etanşări sticlă – aluminiu 

Silicon rezistent la temperaturi înalte Formarea de garnituri pentru reparaţii la autoturisme, pompe de apă, instalaţii de încălzire 

Etanşant siliconic special pentru 
îmbinări rezistente la temperaturi 
înalte. 

Formare a unui strat protector pentru piesele supuse la temperaturi ridicate, precum: benzi pentru 

cuptoare, filtre pentru coşuri şi guri de foc, instalaţii pentru bucătărie, conducte de fum şi pentru 
ventilaţie   

Silicon neutru Etanşarea rosturilor de dilataţie în beton prefabricat, cărămidă şi piatră 

Etanşant siliconic fără miros, potrivit 
pentru o gamă largă de aplicaţii 
interioare şi exterioare. 

Etanşări la montarea geamurilor în tocuri din lemn, plastic şi aluminiu 

Etanşarea pereţilor despărţitori din metal sau sticlă  

Acril 

Acril cu uscare rapidă Umplerea zgârieturilor şi crăpăturilor din pereţi şi tavane 

Poate fi vopsit după 20 minute! 

Mascarea capetelor elementelor de fixare folosite la asamblarea pereţilor despărţitori şi a tavanelor 
suspendate 

Umplerea rosturilor din faţade 

Etanşant acrilic PREMIUM Umplerea şi etanşarea fisurilor din pereţi, balustrade şi pervazuri 
Etanşant acrilic pe bază de dispersie, 
potrivit pentru orice îmbinare interioară 
şi exterioară cu grad redus de dilataţie 
sau contracţie.  

Reparaţii mici în tencuială înaintea vopsirii 
Etanşări în jurul tocurilor de uşi şi ferestre 

Etanşarea îmbinărilor cu mişcare redusă din cărămidă, beton, cherestea. 

Etanşant acrilic pentru gips-carton Etanşarea îmbinărilor de legătură în tehnologia gips-carton 

Absoarbe dilataţia mai bine decât un 

etanşant acrilic obişnuit. 

Mici reparaţii în tencuială înaintea vopsirii 
Etanşări în jurul tocurilor de uşi şi ferestre 

Umplerea şi etanşarea fisurilor în pereţi, balustrade şi pervazuri  

Etansant 

Special 

Etanşant pentru cuptoare Etanşarea interioarelor cuptoarelor 

Produsul formează, datorită fibrelor de 
sticlă din compoziţie, un strat de ciment 
rezistent la fum şi gaz, care nu 
expandează şi nu se contractă. 

Repararea cuptoarelor, sobelor, grătarelor, etc. 
Repararea şi etanşarea crăpăturilor, marginilor şi îmbinărilor cuptoarelor, sobelor şi căminelor 

Repararea ţevilor de eşapament ale maşinilor şi motocicletelor 

Etansanti 

pentru 

acoperisuri 

AQUAFILL Etanşant pentru acoperiş Etanşarea luminatoarelor şi a coşurilor de fum, Etanşarea îmbinărilor la acoperişuri, la bărci şi pentru 
toate tipurile de aplicaţii care necesită rezistenţă permanentă la apă, Etanşarea ondulată şi 
trapezoidală. 

Etansant profesional cu o gamă largă de 
aplicaţii. Creează o etanşare plasto-

elastică rezistentă la îmbătrânire. 

Etanşant pe bază de fibre X-treme 

Reparaţii rapide, etanşarea tuturor materialelor desprinse de pe suprafaţa acoperişului, etanşarea 
imediată a conductelor de ventilaţie, a ţevilor şi conductelor de scurgere 

Noua generaţie de etanşanţi pe bază de 
cauciuc sintetic cu fibre polimerice 

Etanşare imediată. 
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Etanşant cauciuc pentru acoperiş Etanşarea rosturilor de dilataţie şi a îmbinărilor de legătură în acoperişuri 
Etanşant pe bază de cauciuc sintetic 
pentru repararea rosturilor de dilataţie, 
crăpăturilor, fisurilor si umplerea 
golurilor la acoperişuri. 

Repararea crăpăturilor şi a găurilor în învelişurile din plăci sau folii metalice 

Etanşarea plăcilor ondulate 

Repararea scurgerilor din jgheaburi şi acoperişuri  
Etanşantul pentru acoperişuri metalice Etanşarea găurilor, crăpăturilor sau rosturilor pe acoperişurile metalice sau alte structuri 
Etanşantul pentru acoperişuri metalice 
este un etanşant mono-component, 

gata de utilizat, pe bază de bitum 
modificat, îmbogăţit cu pigmenţi de 
aluminiu. 

Etanşarea gurilor de ventilaţie şi a coşurilor de fum  

Etanşarea ramelor de etanşare  

Etanşarea punctelor de conectare a foilor de tablă 

Etanşant pentru Acoperiş Lipirea şindrilei bituminoase în timpul lucrărilor de montaj sau reparaţii la acoperiş 

Etanşantul pentru Acoperiş este un 
produs plastic pe bază de bitum şi 
cauciuc, recomandat pentru lipirea 

panourilor de polistiren expandat şi a 
cartonului bitumat pe substrat de bitum 

sau beton şi pe foi de tablă. 

Etanşarea rosturilor între plăcile de şindrilă bituminoasă sau ţiglă 

Etanşarea rosturilor între şindrilă şi coşurile de fum sau gurile de ventilaţie 

Etanşarea rosturilor între oţelul galvanizat şi asfalt 

Etanşarea fisurilor în acoperiş 

Apa stop Etanşarea şi impermeabilizare în lucrări la subsoluri, acoperişuri, parcări auto 

Etanşant bituminos îmbogăţit cu fibre, 
plastic mono-component care formează 
un strat impermeabil pe majoritatea 

suprafeţelor de construcţii. 

Umplerea şi etanşarea fisurilor şi a îmbinărilor în pereţi, coşuri de fum şi jgheaburi 
Renovarea acoperişurilor din bitum 

Pregătirea suprafeţelor pentru lucrări de renovare  

 

   

 

 

    Etansanti Adezivi                                       Adezivi Montaj Transparenti                                Adezivi Montaj 

Etanşan
ţi - 

adezivi 

FIX 2 MS 1000 
Cu rol de adeziv: pentru multe aplicaţii interioare şi exterioare din construcţii sau alte 
industrii, precum şi din gospodărie: lipirea echipamentului pentru ventilaţie şi aer 
condiţionat, fixarea panelurilor 

Adeziv & etanşant într-un singur produs 
de înaltă calitate. 

Cu rol de etanşant: etanşarea îmbinărilor de legătură în construcţii, aplicaţii la acoperişuri, 
montarea geamurilor, pardoselilor, precum şi pentru reparearea îmbinărilor la vehicule şi 
containere  

FIX 2 MS 1000 cristal 

Ca un adeziv şi un etanşant, acolo unde transparenţa şi compatibilitatea cu vopselurile 
este necesară 

Cristal perfect cu o uşoară nuanţă de apă 
de mare. 
Fix 2 Rapid Ideal pentru montarea elementelorde tavan  
Adeziv hibrid, monocomponent conceput 
pentru diverse lucrări de montaj şi 
finisare în construcţii. 

Adecvat pentru lipireamaterialelor umede 

Adezivi 
de 

montaj 
transpar

enţi 

Multi Fix Lipirea diferitelor elemente pe substraturi din lemn, sticlă, beton, metal şi plastic 
MultiFIX este un adeziv mono-
component, transparent, sub forma unei 
paste omogene, hibrid, pe bază de silani 
modificaţi. Adezivul nu conţine izocianaţi, 
solvenţi şi apă. Este un produs universal, 
cu o gamă largă de aplicaţii, ce formează 
o îmbinare flexibilă şi transparentă. 
Produsul este recomandat pentru fixarea 
materialelor obişnuite de construcţii în 
timpul lucrărilor de finisare şi renovare. 

Lipirea şipcilor, plintelor, panelurilor, plăcilor ceramice 

Lipirea elementelor decorative din lemn, gips, plută, plăci aglomerate, metal, piatră, 
polistiren 

Lipirea vatei minerale şi a celei de sticlă 

Classic Fix Lipirea panelurilor şi a plăcilor din plastic – inclusiv a celor din lemn, respectiv PVC rigid  
Classic FIX este un adeziv cu utilizări 
multiple, pe bază de cauciuc. Crează 
o îmbinare flexibilă şi transparentă. 
Produsul are aderenţă excelentă la 
materiale de construcţii: beton, lemn, 
cărămidă, tencuială. 

Lipirea chesoanelor, rozetelor şi cornişelor din gips şi poliuretan  

Lipirea materialelor izolatoare termic şi acustic  

Hydro Fix Lemn şi plastic  
Hidro Fix este un adeziv universal, fără 
solvenţi, recomandat pentru aplicaţii 
interioare şi exterioare. Crează 
o îmbinare flexibilă şi transparentă. 
Aderenţă excelentă la majoritatea 
materialelor de construcţii şi finisare, 
precum polistiren, plăci ceramice, lemn, 
elemente din metal şi plastic, paneluri şi 
spumă, vată minerală. 

Chesoane, gips şi cornişe din poliuretan  
Materiale izolatoare termic şi acustic (inclusiv polistiren)  
Praguri şi pervazuri  
Elemente decorative şi de finisare din PVC, polistiren şi derivate din lemn  
Şipci, paneluri şi plăci din plastic şi lemn  

Chesoane, rozete şi colţare din gips 
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Adezivi 
de 

montaj 

Super Adeziv RB-20 Lipirea şipcilor, a plăcilor ceramice, a panelurilor şi plăcilor din polistiren şi plastic 

Adeziv universal pe bază de cauciuc 
(fărătoluen), recomandat pentru lipirea şi 
montarea materialelor obişnuite de 
finisare şi izolare, în lucrări de construcţii 
şi renovare. Aderă excelent la lemn, 
beton, cărămidă, tencuială şi altele. 

Montarea chesoanelor, rozetelor şi cornişelor din gips şi poliuretan 

Montarea materialelor izolatoare termic şi fonic 

Adeziv Eco Lipirea şipcilor, a panelurilor, a plăcilor şi elementelor decorative din plastic şi lemn 

Adeziv de montaj universal, fără solvenţi, 
recomandat pentru lipirea materialelor de 
construcţii obişnuite, de finisare şi izolare, 
în lucrări de construcţii şi renovare la 
clădiri rezidenţiale, de birouri şi 
industriale. 

Montarea chesoanelor, rozetelor şi cornişelor din gips şi poliuretan  

Montare materialelor izolatoare termic şi fonic (inclusive polistiren) 

Fixarea pragurilor şi pervazurilor 

Adeziv de montaj RB-60 

Fixarea, montareaşilipireaoglinzilor decorative şi a oglinzilormozaic, de toatesuprafeţele 
de construcţiiobişnuite, precum: beton, lemn, gips-carton, plăci ceramice sau polistiren.  

Adeziv gata de folosit, pe bază de 
cauciuc şi răşini sintetice, recomandat 
pentru lipirea şi montarea oglinzilor. 
Adeziv de montaj pentru polistiren 

Lipireamaterialelorizolatoarefonicşitermic, ex: polistiren extrudat presat sau poros, vată 
minerală şi vată din sticlă 

Adezivgata de folositpebază de 
emulsieacrilică, 
recomandatpentrulipireaelementeloruşoa
re din polistirenşipoliuretan. 
Produsuladeră bine la multemateriale de 
construcţiişi de renovare, precum: beton, 
tencuială, cărămidă, piatră şi gips-carton. 

Montareaecranelorizolatoaretermic, a chesoanelor din polistirenşi a altorelemente 
decorative uşoare 

Adeziv de montaj Stukofix Anumite tipuri de lemn şi plastic 

Recomandat pentru lipirea materialelor 
de construcţii absorbante şi 
neabsorbante în industria construcţiilor: 

Chesoane din ipsos, rozete şi cornişe din poliuretan 
Izolaretermicăşiacustică(inclusivpolistiren) 
Pragurişipervaze 
PVC decorativ şi de finisare, polistiren şi diferite materiale din lemn 
Şipci, panouri şi plăci din plastic sau lemn 

Adeziv pentru Acoperiş Îmbinarea elementelor din oţel netratate, lăcuite sau zincate 

Tytan Professional Adeziv pentru 
Acoperiş este un adeziv monocomponent 
hibrid, în pastă omogenă, bazat pe silani 
modificaţi. Nu conţine Izocianaţi, solvenţi 
nici apă. 

Lipirea ţiglei metalice sau a ţiglei ceramice pe diverse suprafeţe, cum ar fi metalul, 
cărămida, betonul sau lemnul 

Etanşarea dilataţiilor şi îmbinărilor la acoperişuri 

 

ADEZIVI SPUME 

Denumire Folosire Imagine 
MORTARUL ÎN STRAT SUBŢIRE Pereţi de rezistenţă, pereţi despărţitori  
MORTARUL ÎN STRAT SUBŢIRE Tytan 
Professionaleste un mortar modern, gata preparat, care 
poate fi folosit pentru a construi pereţii exteriori sau 
pereţii despărţitori în case 

Pentru lipirea blocurilor ceramice calibrate şi BCA 

Tytan Styro 753 
Lipirea şi fixarea izolaţiilor realizate din polistiren la 
exterior sau în interior 

 

Adeziv poliuretanic profesional pentru lipirea şi fixarea 
izolaţiilor realizate din polistiren la exterior sau în interior. 
În comparaţie cu mortarurile cu uscare rapidă, Tytan 
Styro 753 este: mai uşor, mai rapid şi mai puternic. 

Umplerea îmbinărilor de dilataţie ale sistemelor de 
izolare termică 

Lipirea şi izolarea panourilor izolatoare pentru pereţi 

STYRO UNI Montaj Adeziv Universal Reduce punţile termice 

 

IZOLAREA NU A FOST NICIODATĂ MAI UŞOARĂ!! 
Styro UNI – Adeziv poliuretanic cu aplicator, recomandat 
pentru fixarea, repararea sau lipirea izolaţiei interne şi 
externe, a panourilor decorative, în aplicaţii verticale şi 
orizontale. 

Măreşte izolarea termică 

Reduce apariţia ciupercilor şi mucegaiurilor 

Sporeşte eficienţa timpului de lucru 
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Cap VII Caramida Aparenta 

1. Colectia DREAM HOUSE - neteda 

Rosu Rubiniu 01 

 

 

Trandafirul pustiului ton 11 

 

 

Maro Natural 03 

 

 

Dimineata incetosata 12 

 

 

Vin Salbatic 04 

 

 

Toamna Aurie 13   

 

 

Gradina Misterioasa 05 

 

 

Frunza de Tabac 14 

 

 

Insula purpurie 07 

 

 

Vis mahoniu 15     

 

 

Noapte Polara 08 

 

 

Negru Vulcanic 18 

 

 

Mal Insorit 09 

 

 

Flacara Rubinie 19   

 

 

Trandafirul pustiului 10 

 

 

Flacara din Tibet 20 

 

 

Consum: 
Caramida: 50 buc/mp 65x250x10mm 
Coltar: 14 buc/ml 120/250x65x10mm si 120/35x65x10 
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2. Colectia OLD CASTLE – Antichizata 

HF01 Marrakesh dust 

 

HF10 Purple rain 

 

 

HF02 Bengali sunrise 

 

 

HF11 Manor house 

 

 

HF03 Brick tower 
 
 

 

HF12 Red rock 

 

 

HF04 Alhambra sun 

 

 

HF13 Amber sea 

 

 

HF05 Brick street 

 

 

HF14 Sun city  

 

 

HF06 Bengali night 

 

 

HF15 Rainbow brick 

 

 

HF07 Old house 

 

 

HF16 Bastille wall  

 

 

HF08 Deep purple 

 

 

HF17 Red House  

 

 

HF09 Tower bridge 

 

 

HF18 Dragon Hill  
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HF19 Dark Fortress 

 

 

HF28 Industrial Revolution 

 

 

HF20 Monastic Cellar  

 

 

HF29 Silesian Story 

 

 

HF21 Aria Rustica 

 

 

HF30 Heart Brick 

 

 

HF22 Frozen Island 

 

HF31 Irish Pub 

 

 

HF23 African Soul  

 

 

HF32 Street Life 

 

HF24 Smooth Jazz 

 

HF33 Red Hot 

 

 

HF25 Brazilian Coffe 

 

HF34 Small Town 

 

 

HF26 Chocolate Tree 

 

 

HF35 Winter Palace 

 

 

HF27 Blues Shadow 

 

 

HF36 Royal Stronghold 
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HF37 Wall Street 

 

 

HF40 Clay Land 

 

 

HF38 Never Land 

 

HF41 Gothic Smile 

 

 

HF39 Red Square 

 

 

HF42 Templarian Treasure 

 

 

 

 

 

CONTACT: 
 
LEAD ROOF SRL-D 
CUI RO35233084 J32/1112/2015 
Tel: 0740.698.433 
Mail: leadroof@gmail.com 
Str. Horia Creanga, nr 52, Cisnadie, jud Sibiu 
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