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Banda bituminoasă pentru acoperiș 

TYTAN PROFESSIONAL  

   

Banda Bituminoasă pentru acoperiș este o bandă de etanșare, auto-adezivă, cu aplicare la 

rece. Multistratificată, compusă dintr-un strat elastomeric bituminos, cu conținut de rășini 

adezive de înaltă calitate, protejat de un strat de silicon și strat metalic de aluminiu, disponibilă 

în culorile: aluminiu, gri-antracit, cărămiziu, teracotă. 

    

APLICAȚII  BENEFICII  
     

 

  

   
   

 CONDIȚII DE APLICARE  
   

Temperatura de aplicare sau temperatura 

suprafeței pe care se aplică [°C]  

+5 - +45   
La temperaturi scăzute, stratul de component bituminos 

poate fi ajutat cu o flacără de propan sau cu o suflantă de 

aer cald (atentie: trebuie respectate cerințele de siguranță!)  
   
   

 INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE  
  

1. PREGĂTIREA SUPRAFEȚEI  

• Suprafața care se va etanșa trebuie să fie uscată. Fără gheață sau silicon, degresată 

și bine abrazivă.   

aderă la metal, tablă zincată, plastic, 

beton, zidărie, țiglă, cărămidă, tencuială, 

piatră, clinker, OSB, lemn și sticlă. Este 

destinată pentru etanșare la: 

Rosturi, lufturi, crăpături, scafe  și 

îmbinări 

Jgheaburi și burlane  

Racorduri dintre acoperiș și zid  

Capace și rame de acoperiș  

Sticla de acoperiș și sere  

Conducte și tubulatura de aerisire   

Piese ale sistemelor de acoperiș: 

streșini, dolii, lucarne 

Practic impermeabilă  

Autoadezivă 

Grosime mare a stratului metalic 1.5mm 

Lipitură rezistentă chiar și pe materiale 

neregulate, rugoase 

Își păstrează flexibilitatea în timp 

Rezistență la UV și la îngheț-dezgheț 

Rezistență bună la uzura mecanică  
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• Suprafețele poroase și cele cu praf  trebuie grunduite în prealabil (cca 200ml/𝑚2) 

pentru a obține aderența optimă. Grunduri recomandate:  

• COLZUMIX-Haftgrund  

• Baumuls V-SK    

   

2. APLICARE • Dacă banda se va aplica în mai multe fîșii paralele, atunci se vor înadi pe cel 

puțin 50 mm  

• Nu se poate folosi pentru suprafețe laminate sau pe acoperișuri circulabile  

  

  

  

3. LUCRĂRI DUPĂ FINALIZAREA APLICĂRII • Banda bituminoasă trebuie sa fie bine 

presată după aplicare. Se vor evita bulele de aer.  

  

 DATE TEHNICE  
   

Culoare  Aluminiu, cărămiziu, gri-antracit, teracotă 

   

 Parametrii  Valoare  

Masa pe unitatea de suprafață (DIN EN 

1849-1) [kg/𝑚2]  

1,5±0,2  

Grosimea totală a benzii (DIN EN 1849-1) 

[mm]  

1,5 ±0,15  

Clasa de materiale de construcție (DIN 

4100)  

B 2, inflamabilitatea directă  

Punctul de înmuiere (DIN 52011) [°C]  >85   

Comportament la îndoire la rece (DIN 52 

123) [°C]  

>- 30   

Rezistența la tracțiune (DIN EN 12311-1) 

[N]  

>200   

Impermeabilitatea la apă (DIN EN 1928)  Etanșare  

dimensiune ambalată [l]  1   

   

BANDA BITUMINOASĂ  

  

Lățime rolă (mm)  50  75  100  150  225  300  

Role/cutie  6  4  3  2  1  1  

  12  8  6  4  4  4  

  24  12    6      

  36            

Lungime/rolă (m)  10  10  10  10  10  10  

Alte unități de ambalare sunt disponibile la cerere  
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 TRANSPORT / DEPOZITARE  
   

Produsul trebuie să fie protejat de razele directe ale soarelui și depozitat la temeraturi de +10 

°C - +30 °C. In deosebi rolele se păstrează uscate și în poziția pe cant. Produsul nu se uzează 

la îngheț. Proprietățile benzii bituminoase rămân neschimbate o perioadă îndelungată. Se 

recomandă aplicarea în primele 12 luni.  

Informații detaliate despre transport sunt incluse în fișa cu date de securitate a produsului 

(MSDS).   
   

 PRECAUȚII PRIVIND SIGURANȚA ȘI SĂNĂTATEA  
   
Informațiile conținute mai sus sunt oferite cu bună credință pe baza cercetărilor producătorului 

și sunt considerate corecte. Cu toate acestea, deoarece condițiile și metodele de utilizare a 

produselor noastre sunt în afara controlului nostru, aceste informații nu se vor substitui testelor  

pentru a vă asigura că produsele  sunt pe deplin satisfăcătoare pentru aplicațiile dvs. specifice.  

Singura garanție a producătorului este că produsul respectă specificațiile sale în momentul 

vânzării. Despăgubirile exclusiv pentru încălcarea unei astfel de garanții se limitează la 

rambursarea prețului de achiziție sau înlocuirea oricărui produs care se dovedește a fi altul 

decât cel garantat. Producătorul renunță în mod specific la orice altă garanție expresă sau 

implicită de competență pentru un anumit scop sau comercializare. Producătorul își declină 

răspunderea pentru orice daune incidentale sau consecințe. Deasemenea, sugestiile de 

utilizare prezentate în această fișă tehnică nu trebuie luate ca îndemnuri  pentru  încălcarea 

uni brevet.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   


