
Compatibilitate foarte bunã cu toate
suprafetele cunoscute.
Avantaje:
• Banda este recomandatã pentru
lipirea diferitelor materiale precum
lemn, metal, sticlã, piatrã, precum si
Plexiglas si Makrolon (nu provoacã
tensiune).

Aderentã initialã foarte bunã.
Avantaje:
• Banda prezintã o rezistentã sufi-
cientã imediat dupã montare (rezi-
stentã finalã optimã - dupã 24 ore).

Rezistenta la UV si umezealã.
Avantaje:
• Banda poate fi folositã atât în inte-
rior cât si în exterior.
• Puterea adezivului nu este diminuatã
în cazul aplicatiilor sanitare.

Precizie bunã la montaj.
Avantaje:
Banda se adapteazã foarte bine la
suprafete cu usoare asperitati (aspe-
ritatile nu trebuie sã depãseascã gro-
simea benzii).
Rezistentã la îmbãtrânire.

Avantaje:
Dacã banda este montatã corespun-
zãtor ea îsi va pãstra elasticitatea
multi ani.
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BANDÃ ADEZIVÃ PENTRU
OGLINZI
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Bandã dublu adezivã, pe suport de PE si adeziv pe
bazã de acrilat.

Domenii de utilizare:
• Fixarea oglinzilor.
• Fixarea traverselor la ferestre.
• Fixarea obiectelor sanitare.
• Fixarea agãtãtorilor.

Instructiuni de utilizare:
• Suprafata trebuie sã fie uscatã si

fãrã urme de praf, grãsime si silicon.
• Pentru a se asigura o aderentã per-

fectã, trebuie aplicatã o presiune
suficientã asupra benzii în timpul
montajului.

• Rezistentã optimã finalã se obtine
dupã 24 ore.

• În cazul suprafetelor sensibile (ex: PP,
PE, cauciuc) si a suprafetelor poroa-
se (ex: lemn sau piatrã) se recoman-
dã teste preliminare

• În cazul lipirii materialelor plastice
ce contin plastifianti, acestia pot
modifica stratul de adeziv si pot
afecta rezistenta (se recomandã teste
preliminare).

• În cazul oglinzilor de sigurantã (ce se
pot recunoaste dupã filmul albastru
sau verde dupã spate) producãtorii
recomandã în general si prinderi
mecanice aditionale.

Caracteristici:

t
t

t

Culoare Lãtime [mm] Lungime [m] Grosime [mm] Art.-Nr. U.A.
albã 19 25 1 894 918 0
albã 25 25 1 894 918 1
neagrã 12 25 1,6 894 919

Art.-Nr. 894 918 0/894 918 894 919
Adeziv Acrilat Acrilat
Suport PE PE
Rezistenta adezivului 23 N / 25 mm 16 N / 25 mm
Alungirea la rupere >150%
Temperatura de aplicare +5°C ÷ +40°C 

(pentru suprafatã si bandã adezivã)
Rezistentã la temperaturã -40°C ÷+95°C
Depozitare 
(la aprox. +20°C si 50% umiditate) 24 luni
Rezistentã UV Da
Rezistentã la umiditate Da

Vezi instructiunile de utilizare!
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Lãtime Suprafata Grosime oglindã
bandã oglinzii 3 mm 4 mm 5 mm 6 mm
19 mm 100 cm2 3 cm 4 cm 5 cm 6 cm
25 mm 2 cm 3 cm 4 cm 5 cm
19 mm 200 cm2 5 cm 7 cm 9 cm 10 cm
25 mm 4 cm 5 cm 7 cm 8 cm
19 mm 500 cm2 13 cm 17 cm 20 cm 25 cm
25 mm 10 cm 13 cm 16 cm 20 cm
19 mm 1000 cm2 25 cm 40 cm 45 cm 50 cm
25 mm 20 cm 30 cm 35 cm 40 cm
19 mm 2000 cm2 50 cm 70 cm 85 cm 100 cm
25 mm 40 cm 50 cm 65 cm 80 cm
19 mm 5000 cm2 125 cm 175 cm 225 cm 250 cm
25 mm 100 cm 120 cm 170 cm 200 cm
19 mm 10 000 cm2 250 cm 350 cm 450 cm 500 cm
25 mm 200 cm 260 cm 325 cm 325 cm

Lungimea benzii aplicate

Instructiuni de instalare pentru banda adezivã oglinzi
La instalarea oglinzilor, aplicati banda
numai vertical si pe câteva rânduri, în
asa fel încât forta sã se distribuie uni-
form pe întreaga suprafatã a oglinzii.

Plasati banda cu lungimea specificatã
în cele 4 colturi ale oglinzii.
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