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FIȘĂ TEHNICĂ
BANDA PERIMETRALA AUTOADEZIVA
1. Domeniu de utilizare

Banda perimetrală are rolul de a prelua dilatările șapei turnatde pentru încălzirea prin
pardoseală și se montează pe conturul pereților, stălpilor sau pe conturul oricărei structuri cu care
șapa va intra în contact în cazul încălzirilor prin pardoseală în sistem umed.

2. Caracteristici tehnice
Materiale: polietilenă de joasă densitate, densitate 25 kg/m3
Culoare: galben
folie de protecție pentru adeziv
Dimensiuni și coduri de identificare
Grosime / toleranțe
[mm]
8 (6,5-8,5)
8 (6,5-8,5)

Înalțime
[mm]
130
150

Lungime rolă
[m]
25
25

Strat adeziv
[mm]
3
3

Masa
[kg]
0,70
0,75

Cod
64192001325
64192001525

3. Ambalare, manipulare, transport și depozitare
8 role de banda cod 64192001325 sau 7 role de 64192001525 ambalate în sac, mai multi saci pe
palet. Depozitarea se face în spații acoperite curate, ventilate, departe de surse de căldură și depozite
de materiale chimice, combustibile, uleiuri, etc
Încărcarea, descărcarea și transportul pe șantier sau în locul de depozitare trebuie făcuta cu atenție,
astfel încât să se evite eventualele deteriorări
Livrarea produsului poate avea loc cu orice mijloc de transport, în conformitate cu regulile de
transport ale bunurilor.

4. Garanție
2 ani de la data achiziției, cu respectarea instrucíunilor de depozitare, transport.

5. Punere în opera
Banda perimetrală se fixează pe suprafaţa peretelui şi apoi, cu ajutorul benzii autoadezive, de folia
hidroizolaţie sau de plăcile de polistiren, după caz.
Banda perimetrală se taie la înălţimea şapei finite, după finisarea pardoselii.
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