
POZARE RAPIDĂ
Poate fi aplicată şi în interior şi în exterior, garantează o sigilare rapidă şi 
sigură pe cele mai răspândite suporturi.

SUSTENABILĂ
Lipsa peliculei de separare echivalează cu o cantitate mai mică de deșe-
uri de eliminat.

DATE TEHNICE

BANDĂ MONOADEZIVĂ UNIVERSALĂ  
FĂRĂ PELICULĂ DE SEPARARE

suport
folie din polietilenă (PE)

adeziv
acrilic reticulat UV fără solvenți

armătură
grilaj de ranforsare din poliester

adeziv
acrilic reticulat UV fără solvenți

COMPOZIŢIE

CODURI ŞI DIMENSIUNI

COD B L B L

[mm] [m] [in] [ft]

SPEEDY60 60 25 2.4 82 10

SPEEDY300 300 25 11.8 82 2

Proprietăţi standard valoare conversie USC

Grosime totală AFERA 5006 0,245 mm 10 mil

Adezivitate pe oţel AFERA 5001 ≥ 25 N/25 mm ≥ 5.71 lbf/in

Adezivitate pe polietilenă EN 12316-2 ≥ 12,5 N/25 mm ≥ 2.86 lbf/in

Rezistenţă la rupere EN 12317-2 ≥ 90 N/50 mm ≥ 10.28 lbf/in

Transmisie a vaporilor de apă (Sd) EN 1931 40 m 0.09 US perm

Rezistenţă la razele UV - 6 luni -

Impermeabilitate la apă - conform -

Temperatură de aplicare - -10 / +30 °C +14 / +86 °F

Rezistenţă termică - -40 / +80 °C -40 / +176 °F

Temperatură de depozitare(1) - +5 / +30 °C +41 / +86 °F

Prezenţă solvenţi - nu -

Clasificare VOC Franța ISO 16000 A+ -

(1)Depozitaţi produsul într-un loc uscat şi acoperit.
Clasificare a deșeului (2014/955/EU): 08 04 10.
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UNIVERSAL
Viteză și bună forță de adeziune pe cele mai  
răspândite materiale de construcție.

UŞOR DE SMULS
Se poate smulge foarte ușor, datori-
tă marginilor zimțate ce facilitează ruperea  
dirijată a benzii, fără a folosi foarfeci sau cuttere.

DOMENII DE APLICARE 

PRODUSE ASOCIATE GAMĂ
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