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Familie
Floortech

Tip de produs
Bandă izolatoare perimetrală din polietilenă cu celule
închise

Linii de produse
• Infratech
• Floor

Categorii funcţionale
• Realizarea pardoselilor industriale din beton cu prestaţii
ridicate
• Realizarea betoanelor subţiri de substrat structurale
• Realizarea şapelor de substrat şi a şapelor autonivelante

 
Componente
Monocomponent

Aspect
Rolă

Descrierea generală a produsului
FLOORBAND 200, fabricat din polietilenă cu celule închise, ușor, impermeabil, imputriscibil,
rezistent la mucegai și cu o rezistență ridicată la agresiunea chimică și la reacțiile alcaline ale
produselor de ciment, este utilizat în principal ca bandă izolatoare perimetrală, în timpul
construcției șapelor și / sau a pardoselilor din beton.

Caracteristici generale
Produs cu aplicare ușoară și rezistență la șocuri termice, atât a produsului (polietilenă), cât și a
adezivilor utilizați, FLOORBAND 200 este soluția ideală atunci când se realizează instalații de
încălzire/răcire prin pardoseală, cu plăci tradiționale și pardoseli industriale.

Domenii de utilizare
Instalații de încălzire/răcire; plăci tradiționale/ușoare; pardoseli industriale; ca element de
prindere între perete și tencuiala izolantă de diferite tipuri pentru pardoseli flotante.

Caracteristici fundamentale
Greutate specifică:
20-25 kg/m³

Lărgime:
200 mm

Temperatura de utilizare:
-10/+70 °C

Culori disponibile
Alb

Specificaţii tehnice
Conductivitatea termică a 10 °C: 0.035 W/m°C

Grosime: 5 mm
Rigiditatea dinamică Per sp. 6 mm densità 22-25 kg/mc: 43 MN/m³

 

Suporturi admise
Tencuieli, Beton, Prefabricaţi, Fibrociment, Ziduri mixte, Ziduri din cărămidă cu goluri, Ziduri
din piatră

Stocarea şi conservarea
A se evita contactul produsului cu acizi şi acidogeni

FLR.0275
FLOORBAND 200
Bandă de izolare a perimetrului,
din polietilenă, cu celule închise

Cod vamal
3925 9010
 

Ambalaje
- Rolă 100 m
 

Aplicare
- Aplicare manuală
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Măsuri de precauţieEcologie
Informaţiile generale, precum și indicațiile și sugestiile pentru utilizarea acestui produs,
cuprinse în prezenta fișă tehnică și eventual transmise și pe cale verbală sau în scris,
corespund nivelului nostru actual de cunoștințe științifice și tehnice acumulate.
Eventualele date tehnice și de performanță menționate reprezintă rezultatul unor teste de
laborator, efectuate în mediu controlat și, prin urmare, pot suferi modificări, în funcție de
condițiile concrete de aplicare și utilizare.

Societatea Azichem S.R.L. va fi exonerată de orice răspundere pentru performanțe inadecvate,
ce decurg dintr-o utilizare necorespunzătoare a produsului, sau determinate de defecte cauzate
de factori sau elemente ce nu depind de calitatea produsului, inclusiv de o păstrare în condiții
necorespunzătoare.
Persoana ce intenționează să utilizeze produsul are obligația de a stabili, înainte de utilizare,
dacă acest produs este sau nu este adecvat întrebuințării prevăzute, asumându-și orice
răspundere în această privință.

Caracteristicile tehnice și de performanță din cuprinsul prezentei fișe tehnice sunt actualizate
periodic. Pentru o consultare în timp real, accesați site-ul: www.azichem.com. Data reviziei este
indicată în căsuța alăturată. Această ediție anulează și înlocuiește orice altă ediție anterioară.

Vă reamintim faptul că utilizatorul are obligația de a consulta cea mai recentă Fișă cu Date de
Securitate aferentă acestui produs, fișă ce conține informațiile chimice, fizice și toxicologice,
frazele de risc, precum și alte informații necesare pentru a putea transporta, utiliza și elimina
produsul și ambalajele acestuia, în deplină siguranță. Pentru a o consulta, accesați site-ul:
www.azichem.com.
Se interzice aruncarea produsului și/sau ambalajului în mediul înconjurător.

"Produsul nu necesită marcajul CE (nu se încadrează în domeniul de aplicare a Standardului
UNI EN 14313).
Benzile adezive de izolare a perimetrului sunt deosebit de importante și trebuie utilizate
întotdeauna la grosimea și densitatea adecvată, deoarece îndeplinesc funcția de izolant
termic/element de îmbinare în locul de dilatare și de fonoizolant."

FLOORBAND 200 este produs/distribuit de

Via Giovanni Gentile, 16/A - 46044 Goito (MN), Italy
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