
VERSATIL
Adeziune progresivă şi stabilă în timp, pe cele mai răspândite suporturi.

UZ INDUSTRIAL
Amestec adeziv și versiuni disponibile concepute chiar și pentru prefa-
bricate.

BANDĂ MONOADEZIVĂ UNIVERSALĂ

CODURI ŞI DIMENSIUNI

COD B L B L

[mm] [m] [in] [ft]

EASY50 50 25 2.0 82 12

EASY60 60 25 2.4 82 10

suport
folie din polietilenă (PE)

adeziv
dispersie de acrilat fără solvenți

armătură
grilaj de ranforsare din poliester

adeziv
dispersie de acrilat fără solvenți

strat de separare
hârtie impregnată cu silicon

COMPOZIŢIE

DATE TEHNICE

Proprietăţi standard valoare conversie USC

Grosime totală - 0,28 mm 11 mil

Adezivitate EN 1939 > 35 N/25 mm 8 lbf/in

Transmisie a vaporilor de apă (Sd) EN ISO 12572 40 m 0.09 US perm

Rezistenţă la razele UV - 4 luni -

Temperatură de aplicare - -10 / +100 °C +14 / +212 °F

Rezistenţă termică - -40 / +100 °C -40 / +212 °F

Temperatură de depozitare(1) - +15 / +25 °C +59 / +77 °F

Prezenţă solvenţi - nu -

Emisii VOC EN 16516 55 µg/m3

Clasificare VOC Franța ISO 16000 A+ -

Emicode procedură de testare GEV EC1 plus -

(1)Depozitaţi produsul într-un loc uscat şi acoperit.
Clasificare a deșeului (2014/955/EU): 08 04 10.
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CHIAR ŞI PENTRU ZONE CU CLIMĂ 
CALDĂ
Datorită tipului de adeziv, cantității acestuia și 
alegerii carrier, această bandă este adecvată 
pentru sigilări ale suprafețelor netede și în caz 
de temperaturi ridicate, evitându-se aluneca-
rea benzii în toate acele cazuri când adezivul 
are în general tendința de a se înmuia.

COST-PERFORMANŢĂ
Ambalajul și amestecul dintre clei și carrier 
au permis obținerea unui produs excelent, cu 
costuri reduse.

DOMENII DE APLICARE 

PRODUSE ASOCIATE
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