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Aderentã ridicatã. 
Avantaje:
• Banda are proprietãti adezive foar-
te bune si se lipeste pe diferite supra-
fete, ex.: metal, plastic, lemn, piatrã
etc. (vezi instructiuni de utilizare).

Rezistentã foarte bunã la UV, intem-
perii si apã. 
Avantaje:
• Se poate folosi si în exterior rezi-
stând la apã si intemperii (nu este
recomandatã utilizarea sa sub apã).

Rezistentã la îmbãtrânire si tempera-
turi ridicate. 
Avantaje:
• Dacã banda este utilizatã corespun-
zãtor, aderenta si etansarea sunt asi-
gurate mai multi ani.
• Recomandatã si pentru utilizarea la
temperaturi ridicate.

Impermeabilã la difuzia vaporilor. 
Avantaje:
• Banda realizeazã o etansare imper-
meabilã si previne pãtrunderea ume-
zelii în caroserie.
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Bandã pentru etansare autoa-
dezivã, permanent elasticã,
pentru etansãri ale caroseriei

Domenii de utilizare:
• Utilizare universalã la etansarea

îmbinãrilor suprapuse si a îmbinãrilor cu
suruburi în industria automobilelor, con-
structia containerelor si rulotelor, ca de
exemplu:
→ între aripa si caroserie
→ la stopuri spate (mai ales snurul)
→ la ornamente si trape

• Etansãri generale pentru protectia
împotriva prafului, umezelii si vibratiilor,
precum si la sisteme de încãlzire, ventila-
tie si aer conditionat ex: la pãrtile prinse
în suruburi, falturi, îmbinãri, carcase de
toate tipurile etc.

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. 

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

• Banda trebuie presatã cu grijã pe
suprafatã pentru a obtine o etansare efi-
cientã.

• Butilul are o tendintã de "curgere la
rece". De aceea se recomandã si o prin-
dere mecanicã cu suruburi.

• În cazul în care presiunea aplicatã este
prea mare existã pericolul ca adezivul sã
fie împins în afara benzii.

Alte caracteristici:
• Amortizarea zgomotului si vibratiilor.
• Autovulcanizantã.
• Nu contine solventi si silicon.
• Este gata imediat pentru utilizare.

Denumire Culoare Lãtime mm Grosime mm Lungime mm Art.-Nr. U.A.

Bandã gri 20 2 26 (4 x 6,5) 890 100 030
etansare

Snur negru Ø8 17,5 (7 x 2,5) 890 100 033 1/4
etansare Ø10 10 (5 x 2) 890 100 032

Produse conexe:
• Primer pentru butil/bitum 

Art.-Nr. 892 875

Bazã chimicã Cauciuc butilic 
Clasã de rezistentã la foc B2
Temperatura de lucru +5°C ÷ +40°C
Rezistentã la temperaturã -30°C ÷ +100°C
Duratã de depozitare (la aprox. 20°C si 50% umiditate) 24 luni (la loc uscat, fãrã praf, în 

pozitie orizontalã)


