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_______________________________________________________________________________________

Banda auto-adesiva elástica impermeável
_______________________________________________________________________________________

Tipo de produto:

Membrana auto-adesiva flexível, à base de material betuminoso
impermeável reforçado com uma cobertura de alumínio.

Campo de aplicação:

- Assegura a estanquecidade nas uniões dos diferentes elementos em
telhados e coberturas: ângulos paredes/muros, vigas, chaminés,
clarabóias, cornijas, etc.
- Reparações impermeáveis de infiltrações, caleiras, algerozes.
- Reparações em telas danificadas.

Propriedades:

-

Suportes adequados:

A maioria dos suportes utilizados na construção, incluindo asfalto, betão,
cimento, pedra, fibrocimento, vidro, telhas, metais, madeira, telas
asfálticas ou betuminosas, PVC, etc.

100% estanque, impermeável e resistente à água.
Resistente aos raios ultravioleta.
Elasticidade elevada. Resiste às deformações naturais do suporte.
Não se descola.
Adere de forma imediata sobre a maioria dos suportes.
Fácil colocação.

Características do produto:
- Aspecto:
- Cores:
- Dimensões:
- Inflamabilidade:
- Ponto de inflamação:
- Temperatura de aplicação:
- Resistência térmica:
- Resistência à tracção
- Resistência à perfuração:
- Elongamento:

Lâmina sólida
Alumínio
5 m comprimento x 10 cm largura x 1,5 mm de espessura
B 2 (DIN 4102)
> 230ºC
> 5ºC
De –40ºC a 80ºC
65 N (long.) ; 77 N (transv.)
71 N
11 %
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Modo de emprego:
- Preparação do suporte:

- As superfícies devem estar limpas, sem gordura e secas.
- Se o suporte for muito poroso ou rugoso, aplicar como primário uma
demão de RUBSON BORRACHA LÍQUIDA LR 2000 e deixar secar.
- Em caso de temperaturas inferiores a 5ºC, aquecer ligeiramente a banda
com um secador ou maçarico.

- Aplicação do produto:

- Não é necessário nenhuma ferramenta especial. Simplesmente cortar a
banda na quantidade necessária, retirar o papel protector, posicionar e
pressionar fortemente. A adesão é imediata.
Alumínio
Rolos de 5m x 10 cm largura

Apresentação:

Cores:
Formatos:

Validade / Armazenamento:

A validade é de pelo menos 24 meses na embalagem original e fechada.
Após este prazo, o produto pode ainda encontrar-se em bom estado, sendo
recomendado comprová-lo mediante um ensaio prévio ou consultando os
nossos Serviços de Assistência Técnica.
O produto deve ser armazenado entre 5ºC e 40ºC. Fechar perfeitamente a
embalagem após cada utilização.

Segurança

Ficha de Segurança do produto disponível em http://mymsds.henkel.com
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Considerando as diferentes condições de trabalho e a diversidade dos materiais, recomendamos que procedam sempre a ensaios prévios. As
condições deste boletim técnico são fornecidas apenas como orientação geral. Não podemos aceitar responsabilidade ou obrigação em relação
às indicações genéricas deste boletim. Em caso de dúvida, deverão consultar os nossos Serviços de Assistência Técnica.
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