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1. Descriere

- Pozarea fără punți acustice a dușumelelor pe suport elastic de orice tip; ca separație dintre șapă și 
perete sau alte elemente constructive; ușor de pozat datorită benzii dublu adezive

- Izolator termic al pereților exteriori

Este un produs ecologic, nu conține substanțe toxice organismului și nu prezintă emisii 
radioactive, este reciclabil în proporție de 100%.

2. Utilizare

Produsul este obținut prin tăiere sub formă de bandou cu lățimea de 100 mm din folie de polietilenă 
expandată. Polietilena expandată este obținută prin extrudarea și expandarea granulelor de 
polietilenă de joasă densitate în celule cu structura spațial închisă, într-o atmosferă și condiții 
tehnice controlate sub acțiunea temperaturii și având ca agent de spumare butan gaz. Produsul 
face parte din categoria polimerilor, caracterizându-se printr-o mare elasticitate, permeabilitate 
scăzută la lichide, precum și proprietăți fonoabsorbante, cu proprietăți excelente de protecție la 
acțiunea insectelor și rozătoarelor.

3. Date tehnice

- Fiind etanșă, protejează împotriva umidității, prafului, murdăriei

ACCESORII GIPS-CARTON

Densitate

Lățime

CARACTERISTICI UNIT OBȚINUTE

PERFORMANȚE

kg/m³ 23 (± 10%)

100 (± 4)

Fișă tehnică

Bandă perimetrală

Grosime mm 5; 10 (± 10%)

mm

Lungime 25; 60 (± 2%)m
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Fișă tehnică

Bandă perimetrală

Manipularea se face cu precauții pentru a nu deteriora ambalajul, integritatea calitativă și cantitativă 
a produsului și datele de identicare / produs.

4. Depozitare

Depozitarea se face pe europaleți, în depozite curate, uscate, aerisite, protejate de lumina directă a 
soarelui, la cel puțin 3 m de orice sursă de căldură directă.

Transportul se face în mijloace de transport curate, acoperite, pentru a proteja produsul de praf sau 
intemperii.
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