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Aderentã foarte bunã. 
Avantaje:
• Se poate folosi pe majoritatea
suprafetelor absorbante si neabsor-
bante întâlnite în constructii, ex.:
asfalt, zidãrie, beton, ceramicã,
metal, sticlã etc.

Rezistentã foarte bunã la UV, intem-
perii si apã. 
Avantaje:
• Banda bituminoasã se poate folosi
si în exterior rezistând la apã si
intemperii (nu este recomandatã uti-
lizarea sa sub apã).

Compus pe bazã de bitum protejat
de film de PE cu silicon. 
Avantaje:
• Banda bituminoasã este protejatã
de praf si murdãrie pânã la aplicare.
Previne diminuarea rezistentei adezi-
vului.

Compatibilã cu Plexiglas si Makrolon. 
Avantaje:
• Se poate utiliza la etansãri la sere
fãrã a exista riscul aparitiei fisurilor.

t
t

t

Bandã 
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caseratã cu bandã de alumi-
niu.
Bandã de etansare autoadezi-
vã pe bazã de bitum.

Domenii de utilizare:
• Etansarea luminatoarelor, ramelor de

geam, acoperisurilor din sticlã, serelor
si altor îmbinãri din sticlã, plastic sau
metal.

• Etansarea îmbinãrilor jgheaburilor de
scurgere, burlanelor si altor pãrti
metalice.

• Etansarea impermeabilã a îmbinãrilor
dintre pereti, podea si acoperis.

Banda bituminoasã caseratã cu aluminiu:
Lãtime mm Lungime m Grosime mm Art.-Nr. U.A.
50 875 610 50 1/6
75

10 1,5
875 610 75 1/4

100 875 610 100 1/3
150 875 610 150 2

Banda bituminoasã caseratã cu aluminiu teracota (alumi-
niu colorat):

Lãtime mm Lungime m Grosime mm Art.-Nr. U.A.
50 875 616 50 6
100

10 1,5
875 616 100 3

150 875 616 150 2
200 875 616 200 3

Produse conexe:
• Primer pentru butil/bitum 

Art.-Nr. 892 875
• Rolã de presare 

Art.-Nr. 693 011 750

Mod de utilizare:
• Suprafata de etansat trebuie sã fie uscatã,

fãrã urme de grãsime sau de praf.
• Temperatura de aplicare trebuie sã fie

peste 5°C. La temperauturi mai scãzute
suprafata de etansat trebuie preîncãlzitã
tinând seama de normele de securitate.

• Suprafetele absorbante si poroase trebuie
pretratate cu primer pentru butil/bitum
(Art.-Nr. 892 875).

• Pentru a se obtine o aderentã initialã bunã
banda trebuie presatã pe suprafatã si
netezitã folosind o rolã de presare sau o
unealtã similarã.

• Când se folosesc mai multe fâsii suprapu-
nerea trebuie sã fie minim 50 mm.

• Banda bituminoasã nu se poate folosi la
suprafete pe care se circulã! 

Bazã chimicã Compus bituminos (negru)
Caserare Folie de aluminiu
Grosime butil 1,45 mm
Grosime folie aluminiu 0,06 mm
Clasã de rezistentã la foc B2
Temperatura de lucru +5°C ÷ +45°C (pentru aer si suprafata 

pe care se aplicã)
Rezistentã la temperaturã -40°C ÷ +80°C
Duratã de depozitare (la aprox. 20°C si 50% umiditate) 12 luni 


