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Familie
Proseal

Tip de produs
Benzi de acoperit rosturi, cordoane şi profile din material
plastic

Linii de produse
• Aqua
• Building
• Infratech

Categorii funcţionale
• Impermeabilizări osmotice
• Impermeabilizare cu garnituri elastomerice poliureice
(poliurea pură) pulverizate la cald
• Impermeabilizarea rosturilor de mişcare sau a rosturilor
de lucru
• Impermeabilizarea orizontală a teraselor şi balcoanelor
pe bază de ciment

 
Componente
Monocomponent

Aspect
Bandă

Descrierea generală a produsului
Bandă adezivă, la rece, impermeabilă, compusă dintr-un strat de consistență vâsco-elastică din
cauciuc butilic, acoperit cu un material neţesut, din polipropilenă, pentru impermeabilizarea
elastică a rosturilor nestructurale în balcoane, terase etc. Dimensiunile benzii: 80 mm x 0,9
mm.

Caracteristici generale
Învelișul din material nețesut PROBAND este compus din fibre de polipropilenă, 100% pur, cu o
greutate de 30 g/m2 și o rezistență la rupere de 45 N.

Consum
1,1 m/m: 1 metru de PROBAND pentru fiecare metru liniar, având grijă să suprapuneți sulurile
pe aproximativ 5-10 cm în dreptul marginilor benzii.

Domenii de utilizare
Impermeabilizarea elastică a rosturilor nestructurale din balcoane și terase, în special în
"înconjurarea/legarea" protectoare a conexiunilor dintre amorsă și peretele vertical.

Caracteristici fundamentale
Conservare:
12 luni

Lărgime:
8 cm

Neinflamabil Rezistent la razele UV

Temperatura de utilizare:
+5 / +40 °C

Utilizaţi produsul cu mănuşi de protecţie

Culori disponibile
Gri

 

Specificaţii tehnice
Greutate de bază : 30 g/m²

Temperatura de acţiune: -30 / +80 °C
 

Pregătirea suporturilor
Suporturile de aplicare trebuie să fie curate, uscate, intacte, adecvate, fără reziduuri și praf.

PRS.0092
PROBAND
Bandă adezivă
impermeabilizantă pe bază de
cauciuc butilic

Cod vamal
3919 1015
 

Ambalaje
- Rolă 10 m
 

Aplicare
- Aplicare manuală
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Aplicare
Banda este prevăzută cu un film special din hârtie cerată pe partea adezivă. Pentru aplicare,
desprindeți filmul de protecție și așezați banda în poziția finală, cu partea adezivă îndreptată
spre suport. Aplicați o presiune ușoară cu mâna pentru a asigura aderența corectă la suport.
Apoi continuați desprinderea filmului de protecție odată cu derularea rolei și montarea, având
grijă să evitați formarea bulelor de aer.

Stocarea şi conservarea
A se păstra produsul în ambalajul original în mediu răcoros, uscat evitând îngheţul şi razele
directe ale soarelui. A se păstra produsul la o temperatură între +5°C şi +35°C.

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.

Masticurile butilice sunt foarte sensibile la solvenți.

Se recomandă acoperirea PROBAND, odată poziționat, cu mortare de ciment elastico-plastice
sau cu alte produse similare (OSMOCEM FLEX, OSMOCEM D, SYNTECH POLIUREA SPRAY
400).
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PROBAND este produs/distribuit de

Via Giovanni Gentile, 16/A - 46044 Goito (MN), Italy
info@azichem.com   Tel. +39 0376.604185 /604365   Fax +39 0376 604398


