
… și izolația
 este perfectă

 ✔ Protejează structura: membrană permeabilă la difuzie cu rol de protecție maximă împotriva      
infiltrațiilor de apă
 ✔ Păstrează componentele uscate datorită membranei funcționale fără pori, activă la umiditate
 ✔ Utilizare ușoară și sigură datorită foliei de protecție ușor detașabilă - aderă imediat pe substraturi            
stabile 
 ✔ Protecție permanentă datorită membranei TEEE: rezistență ridicată la îmbătrânire și la căldură
 ✔ 3 luni de expunere la exterior pentru acoperișuri înclinate și pereți

Avantaje

Membrană impermeabilă cu rol de protecție
la intemperii, adezivă pe toată suprafață și
permeabilă la vapori
Protejează și creează un strat etanș la aer pe structuri din lemn sau pe suprafețe 
minerale - de ex. pe componentele din beton netencuit. Datorită aderenței pe 
toată suprafața, în perioada de construcție când sunt așteptate intemperii, conferă 
protecție ridicată pentru pereții exteriori sau pardoselile clădirilor din CLT sau lemn
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Instrucțiuni de utilizare: SOLITEX® ADHERO

Curățați murdăria de pe suport și îndepărtați 
așchiile de lemn sau cuiele, astfel încât 
membrana să nu fie deteriorată în timpul 
instalării.

Suflați resturile sau îndepărtați-le folosind o
matură.

Marcați poziția primei membrane pe 
suprafața de suport unde se va aplica.
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Următorul strat de membrană trebuie să 
aibă o suprapunere de 15 cm peste cea 
anterioară.

Se evita acumularea apei. Dacă este 
necesar, asigurați o scurgere sau aspirați 
apa acumulată excesiv.

Exemplu practic: Eliminați apa acumulată 
cu țevi de scurgere montate pe partea 
inferioară. 
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Utilizare ca membrană impermeabilă temporară pentru protejarea suprafețelor fără pantă

Membrana se fixează pe suprafața de suport
în plan orizontal.

Alternativă posibilă: fixarea pe vertical. Se 
apasă ferm folosind instrumentul PRESSFIX 
XL pentru o aderență ridicată.

Fixarea pe suprafețele minerale se face cu 
ORCON F.
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Aplicarea pe pereți



Așezați SOLITEX ADHERO pe marcajul de 
ghidaj, aliniați-l și apoi lipiți primii 30 cm 
de suprafață.

Rulați membrana de-a lungul marcajului 
și lipiți-o gradual de suport. Membrana se 
apasă și se rotește ferm.

Pentru o aderență ridicată, aplicați o 
presiune fermă cu ajutorul instrumentului 
PRESSFIX XL.

Îmbinările dintre perete și pardoseală, se
petrec cu circa 10-15 cm în sus.

Pentru a accelera procesul de uscare al 
componentelor sau a membranei care a fost 
deja udată, recomandăm utilizarea unui 
uscător pentru construcții.

Pentru a preveni infiltrațiile prin suprapu-
nerile membranei, aplicați o linie de ORCON 
F în colțul de 90° apropiat de suprapunere, 
înainte de a instala următoarea membrană.
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Glaful ferestrelor se sigilează cu ENCORS
EXTOSEAL

Îmbinările ferestrelor atât la interior cât și la 
exterior se etanșează cu produsele din gama 
CONTEGA.

Țevile și cablurile care străpung 
membrana, se etanșează cu ROFLEX și 
KAFLEX.
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Date tehnice

PRESSFIX XL
Instrument de presare a 
membranei SOLITEX ADHERO

Formă de livrare

Membrană impermeabilă cu rol de
protecție la intemperii, adezivă pe
toată suprafață și permeabilă la 
vapori

Material
Caseraj fibră polipropilenă
Adeziv adeziv special acrilat
Membrană TEEE, monolitic
Folie de protecție folie PE acoperită cu silicon, despicat 25/125 cm
Caracteristică Material
Greutate 240 g/m²
Grosime 0,70 mm
sd-Valoare / umiditate variabilă 0,40 m / 0,3 - 0,8 m
Clasă reacție la foc E
Expunere la exterior 3 Luni
Coloană de apă 10.000 mm
Etanșeitatea la apă neîmbătrânit/îmbătrânit W1 / W1
Etanș la aer îndeplinește
Rezistenţă la tracţiune MD/CD 250 N/5 cm / 200 N/5 cm / 190 N/5 cm / 160 N/5 cm
*) Durabilitate după îmbătrânire artificială la 100 °C îndeplinește
Rezistență la temperatură permanent -40°C la +100°C
Membrană protectie acoperiș UDB-A
Protecție temporară da

Art.-Nr. GTIN Lungime Lăţime Conţinut Greutate Buc Container
1AR01513 4026639215130 30 m 1,50 m 45 m2 12 kg 1 24
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MOLL 
bauökologische Produkte GmbH
Rheintalstraße 35 - 43 
D-68723 Schwetzingen
Tel.: +49 (0) 62 02 - 27 82.0
eMail: info@proclima.de
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Dacă aveți întrebări, vă rugăm să ne contactați 
prin următoarele modalități:

RO  +40 0727 382 693, oferte@renovata.ro
RO  +40 0734 999 444, contact@renovata.ro
www.renovata.ro

Informațiile furnizate aici se bazează pe experiența practică și stadiul actual al cunoștințelor. Ne rezervăm dreptul de a aduce modificări modelelor 
recomandate și procesarea sau pentru a efectua modificări datorită dezvoltărilor tehnice și îmbunătățirilor asociate calității produselor noastre. 
Ne-ar face plăcere să vă informăm despre starea actuală a cunoștințelor tehnice în momentul instalării.

Informații suplimentare despre aplicare și 
detaliile de construcție pot fi găsite în 
documentația de planificare pro clima.

Pentru întrebări vă rugăm să sunați la linia 
de asistență tehnică pro clima +49 (0) 6202 
278245.
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