
 
 

CE Date tehnice|Rhenofol CV  |  1 / 3 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
Denumire produs: Rhenofol CV 
  
Tip aplicatie: Acoperisuri necirculabile, sistem cu prindere 

mecanica. Pentru montaj a se consulta ghidul de 
instalare al producatorului 

  
Certificat FPC: 1343-CPD-K060660.6 
 1343-CPD-K060660.8 
  
Categorie certificat FPC: 06 
  
Standard European: EN 13956 
  
Descriere produs: Membrana PVC-P pentru acoperisuri 

necirculabile, armata cu poliester si 
incompatibila cu bitumul 

  
Dimensiuni standard: 20 m x 2,05/1,50/1,03/0,68m x 1,2 mm 
 20 m x 1,50 m x 1,5 mm 
 15 m x 2,05/1,03/0,68/0,50 m x 1,5 mm 
 15 m x 2,05/1,50/1,03 m x 1, mm 
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Performanta la foc exterior DIN CEN/TS  1187 Broof (t1) – Test conform DIN 

CEN/TS 1187 cu diferite 
stratificatii ale acoperisului. 
Raportul de testare se poate 
oferi separat. 

Reactia la foc DIN EN ISO 11925-2 
DIN EN 13501-1 

Clasa E 

Permeabilitatea la vapori de apa µ DIN EN 1931 (metoda B) 18.000 
Rezistenta la tractiune DIN EN 12311-2 (metoda A) ≥ 1000 N/50 mm 
Alungirea la rupere DIN EN 12311-2 (metoda A) ≥ 15% 
Rezistenta la exfoliere a sudurii  DIN EN 12316-2 ≥ 250 N/50 mm 
Rezistenta la forfecare a sudurii DIN EN 12317-2 ≥ 900 N/50 mm (ruptura in 

afara sudurii) 
Rezistenta la impact 
Substrat rigid 
Substrat flexibil 

DIN EN 12691 1,2 mm grosime ≥ 600 mm 
1,5 mm grosime ≥ 900 mm 
1,8 mm grosime ≥ 1200 mm 
2,0 mm grosime ≥ 1800 mm 

Rezistenta la incarcare statica DIN EN 12730 (metoda A/B) ≥ 20 kg 
Rezistenta la grindina 
Substrat rigid 
Substrat flexibil 

DIN EN 13583  
≥ 20 m/s 
≥ 30 m/s 

Rezistenta la sfasiere DIN EN 12310-2 ≥ 150 N 
Stabilitate dimensionala DIN EN 1107-2 ≤ 0,2% 
Flexibilitatea la rece DIN EN 495-5 ≤ - 30 0C 
Rezistenta chimica DIN EN 1847 (anexa C) Test trecut 
Expunerea la UV DIN EN 1297 Clasa 0 (5000 h) 
Rezistenta la presiune hidrostatica DIN EN 1928 (metoda B) ≥ 400 kPa 
 
 
FDT nota legala 
Ne referim la faptul, că toate detaliile menționate, în special cererea și recomandarea de utilizare pentru produsele și 
accesoriile de sistem, au fost dezvoltate în condiții normale, și se bazează pe cunoștințele și experiența noastră. 
Depozitarea și utilizarea produselor in mod corespunzator cade in sarcina clientului. O garanție sau fiabilitatea unui 
proiect luat ca intreg nu poate fi dedusă din cauza materialelor, substraturilor care variază și condițiilor de muncă 
diferite, nici de indicații sau declarațiile verbale, indiferent de pozitiile legale adoptate. Pentru eventuala acuzația că FDT 
a acționat în mod intenționat sau din neglijență, utilizatorul/clientul trebuie să furnizeze catre FDT in forma scrisa dovezi 
si toate informațiile și detaliile necesare pentru o evaluare adecvată și corectă, disponibilă imediat și complet. 
Utilizatorul este responsabil pentru a se asigura că produsele sunt potrivite pentru aplicația dată. Este dreptul FDT de a 
schimba specificațiile de produs fără notificare prealabilă. Drepturile de proprietate ale terților trebuie luate în 
considerare. În plus, conditiile si termenii de vanzare si livrare ale FDT sunt valide. Cea mai recentă versiune a datelor 
tehnice de produs este obligatorie, si poate fi solicitată în mod direct de la FDT.  
 
Toate informatiile precum și toate datele tehnice,schitele si desenele sunt conforme cu standardele tehnice actuale și se 
bazează pe experiența noastră. Trebuie să fie respectate standardele și reglementările naționale.  
 
Modificări tehnice rezervate. Din luna mai 2014. © 2014 FDT FlachdachTechnologie GmbH & Co. KG, Mannheim, 
Germania. 

Rhenofol CV Standard EN Standard EN 

Rhenofol CV  1,2 – 2,0 mm 
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Rhenofol CV – membrana pentru acoperisuri necirculabile cu fixare mecanica 
Rhenofol CV-ul este un produs fabricat din policlorură de vinil flexibil (PVC-P) si este armata cu 
fibre de poliester conform DIN EN 13956. Membrana nu este compatibila cu bitumul. Datorită 
caracteristicilor deosebite ale materialelor din care este alcatuita, membrana de acoperis 
Rhenofol CV este ideala ca strat final, expus la acoperisuri necirculabile tip terasa.  Membrana se 
fixeaza mecanic in camp cu surub si taler sau surub si ciuperca si se sudeaza la margini cu aer cald 
sau solvent. 
 
Caracteristici 

 Membrana de acoperis conform DIN EN 13956 
 Rezistenta la actiunea factorilor de mediu 
 Rezistenta la UV 
 Rezistenta foarte buna la imprastierea focului si caldura radianta conform DIN CEN/TS 

1187 confirmata de teste si certificate oficiale. 
 Reactia la foc : clasa E conform DIN EN 13501-1 
 Rezistenta la gazele de evacuare ale instalatiilor industriale si termocentrale 
 Rezistenta remarcabila la imbatranirea naturala 
 Rezistenta la grindina conform DIN EN 13583 
 Conductivitate termica conform DIN 52612 : 0,16 W/(m*K) 
 Certificata cu Declaratia de Mediu a produsului (EPD) conform ISO 14025 si EN 15804 

 
Nu este rezistenta la: 
Bitum si produse ce contin gudroane; solventi organici ca benzine, toluen, clorura de hidrogen, 
grasimi animale, uleiuri, cimenturi uleioase. Nu este compatibila cu polistirenul. 
 
Asigurarea calitatii 
Rhenofol CV-ul este supus constant la un control al calitatii in-house si extern. Sistemul de 
asigurare al calitatii in-house pentru intreaga companie a fost certificat conform DIN EN ISO 9001, 
standardul de calitate cele mai strict din lume, și este monitorizat în mod constant de către TÜV 
SÜD Management Service GmbH. 
 
Utilizari 
Membrana Rhenofol CV este utilizata ca strat final, expus la acoperisuri necirculabile tip terasa in 
sistem de fixare mecanic (fara balast) pe straturi suport metal, beton, lemn la acoperisuri noi sau 
renovari cu termoizolatie sau fara. 
Se poate utiliza împreună cu profilele arhitecturale FDT ce simuleaza faltul, pentru a imbunatatii 
aspectul estetic al acoperisului.  

Informatii despre produs 

Birouri si depozit 
 

TEMSACO SISTEME DE ACOPERIS SRL 
Str. Sculpturii nr.41, Buzau, cod 120209 

Tel: +40 338 111 457 | Mobil: +40 724 221 846 
temsaco@temsaco.ro 

www.temsaco.ro 
 

Reprezentanta/Manufacturer Representative 
Aplicator autorizat 
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