
Mastic bituminos & cuie

IKO Shingle Stick®

ACCESORII  •  Mastic bituminos & cuie

Cuie

Mastic bituminos

Avantajele Dumneavoastră:

•  Masticurile bituminoase IKO permit utilizarea conformă şi 
durabilă a şindrilelor IKO în zone cu vânturi puternice, pe 
pante mai mari de 60˚ precum şi la temperaturi scăzute

•  Sunt 100% compatibile cu şindrilele IKO
•  Impermeabile la apă
•  Aderenţă excelentă pe materialele bituminoase
•  Aderenţă deosebită pe zidărie, beton, tablă, elemente zincate 

sau vopsite
•  Aplicare uşoară
•  Rezistente la soluţii diluate acide sau bazice

Avantajele Dumneavoastră:
•  Cuie de înaltă calitate ce asigură instalarea durabilă a 

şindrilelor cu cost minim
•  Cuiele IKO nu ruginesc şi nu deteriorează şindrilele
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ACCESORII  •  Mastic bituminos & cuie

Informaţiile de mai sus pot fi modificate fără o informare prealabilă.

•  Shingle Stick®
 mastic pe bază de bitum modificat cu elastomeri

•  Plastal Stick® si Plastal®
 mastic pe bază de bitum modificat  

cu elastomeri

•  IKO Cuie
 galvanizate la cald cu tijă striată şi cap lat

RO
-20

21

Shingle Stick® Plastal Stick® Plastal®

Culoare Negru

Densitate la 20°C ± 1,2 kg/l ± 1,3 kg/l ± 1,3 kg/l

Timp de uscare  – RH 
50–60 % – uscat la atingere ± 24 h

Punctul de inflamabilitate 41° C

Rezistenţă la temperatură între -20 şi 80˚C

Aplicare între 0 şi 40˚C

Ambalare 310 ml (12 buc/cutie) 310 ml (12 buc/cutie) 5 kg

    
60° - 85°

Pentru mai multe detalii consultați ghidul de montaj

IKO Cuie zincate   
cuie zincate în rolă

Diametrul tijei ± 3,0 mm ± 3,0 mm 3,05 mm

Diametrul capului ≥ 9,0 mm ≥ 9,0 mm 10,1 mm

 Zincare 7,5 microni (± 30 %) 7,5 microni (± 30 %) 8 microni 

Ambalare 1 kg 5 kg 

Lungime

20 mm ± 690 Buc / ± 20 m² ± 3450 Buc / ± 98 m² -

25 mm ± 582 Buc / ± 16 m² ± 2910 Buc / ± 83 m² 7200 Buc / ± 205 m²

30 mm - ± 2480 Buc / ± 70 m² -

31 mm - - 7200 Buc / ± 205 m²

35 mm - ± 2150 Buc / ± 61 m² -

Pentru mai multe detalii consultați ghidul de montaj


