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FLEX – TOP RAM
Membrană din asfalt cauciucat

Prezentare Generală

 Produs cu aderenţă excelentă;
 Elasticitate mare în intervalul –40o C la + 80o C;
 Rezistenţă la lumină şi la UV;
 Setare instantanee;
 Uşor de aplicat;
 Sistem pe bază de apă;
 Aplicare într-un singur strat;
 Polimerizare rapidă;
 Gata de exploatare în câteva minute după aplicare;
 Produs ecologic;
 Membrană economică.

Întrebuinţări
 FLEX-Top RAM este un material bicomponent de tip

asfalt natural modificat cu copolimeri, cauciuc şi
emulsificatori, având agent purtător apa.

 FLEX-Top RAM formează o membrană monolită, de
flexibilitate şi elasticitate foarte mare, destinată
impermeabilizărilor:
 acoperişurilor vechi deteriorate, pre-izolate cu

carton bituminat sau membrane;
 protecţiilor anticorozive ale structurilor

metalice.

 FLEX-Top RAM este un material ce necesită o
manoperă foarte mică, fiind aplicat prin pulverizare pe
suprafeţe nepretenţioase şi având setare instantanee.

 O echipă de cinci muncitori poate aplica FLEX-Top
RAM pe suprafeţe de sute de metri pătraţi pe zi.

Compozitie şi materiale
FLEX-Top RAM, component A, este un material cu
fluiditate mare, compus dintr-o emulsie de asfalt natural
modificată cu polimeri şi aflată într-o suspensie apoasă
ionică.

Componentul B este un catalizator, o soluţie de săruri
care, amestecată cu componentul A, rupe suspensia ionică
şi duce la eliminarea apei, cu formarea instantanee a unui
film elastomeric.

Componentul B se achiziţionează de la producătorii
indigeni de săruri recomandaţi de Gemite RO.

FLEX – TOP RAM
Membrană din asfalt cauciucat

Fişă Tehnică

Limitări:
Temperatura suprafeţei şi a aerului în timpul aplicării
trebuie să fie mai mare de 100 C.

Materialul nu este toxic şi nu arde. În caz de contact cu
pielea, spălaţi cu apă. Evitaţi înghiţirea materialului.

NU LĂSAŢI MATERIALUL LA
ÎNDEMÂNA COPIILOR.

NUMAI PENTRU UZ INDUSTRIAL !

Culoare:
FLEX-Top RAM se furnizează numai în culoare neagră.

Ambalare:
FLEX-Top RAM componenta A se livrează în butoaie de
209 litri.

Acoperire:
Un butoi de 209 litri de FLEX-Top RAM acoperă
aproximativ 65 m2, rezultând în final o membrană (uscată)
cu o grosime medie de 2 mm.
Aplicarea materialului se face într-un singur strat,
obţinându-se grosimea dorită din prima pulverizare, iar
consumul specific depinde în totalitate de experienţa
aplicatorului.

Depozitare şi transport:
Durata de viaţă în containere sigilate este de 1 an.
Depozitaţi la temperaturi de peste 100 C şi mai mici de 290

C. Feriţi produsul de îngheţ.

Date tehnice:
Rată de amestecare compus A/catalizator 11:1
Vâscozitate 1.400 cPs
Conţinut în solide 62 %
Elongaţia la rupere la 250 C 1.000 %

la   00 C 300 %
Comportare la temp. scăzute: nu delaminează şi nu crapă
Revenire după elongaţie de 100% 75%
Tensiune la rupere 103 Kpa
Duritate A la 250 C 20
Rezistenţă la UV după 1000 ore expunere : EXCELENTĂ
Rezistenţă chimică la 10% HCl bună
Test de aderenţă după 7 zile de maturare 82 Kpa
Perioadă de maturare 48 de ore

Pregătirea suprafeţei:
Suprafaţa trebuie să fie curată, fără praf şi fără alte produse
contaminante.
FLEX-Top RAM poate fi aplicat direct peste crăpăturile
mici.
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Amestecare:
Amestecaţi componentul A, folosind un mixer de turaţie
mică.
 Se poate adăuga o cantitate mică de apă.
 Se poate agăuga o cantitate mică de săpun lichid.

CONSULTAŢI GEMITE RO.

Aplicare:
FLEX-Top RAM se aplică numai prin pulverizare,
utilizând echipamente furnizate de GEMITE. Presiunea de
pulverizare este mică, de 2,75 Mpa şi necesită echipamente
ieftine.

FLEX-Top RAM generează o membrană monolită,
impermeabilă, perfect aderentă la substrat, foarte elastică şi
economică.

În unele cazuri, în exploatare, membrana trebuie protejată
sau armată.

Aplicarea de FLEX-Top RAM va fi făcută NUMAI de
APLICATORI LICENŢIAŢI de Gemite RO.

Contactaţi Gemite RO pentru informaţii privind
licenţierea.

Maturare:
FLEX-Top RAM se maturează în 24 de ore.


