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Fisa Tehnica 

 

Banda Dublu Adeziva pentru Montaj 

 
DESCRIEREA PRODUSULUI  
Banda dublu adeziva foarte rezistenta, cu aderenta foarte buna la suprafete, in special la cele netede, cum ar fi 
metal, lemn, sticla, materiale plastice, ceramica, marmura, ipsos s.a.m.d. Produsul nu deterioreaza suprafetele in 
momentul indepartarii. 
 
CARACTERISTICI 
- elastic  
- poate fi taiat cu foarfeca 
 
BENEFICII 
- creste rezistenta suprafetelor la impact  
- usor si simplu de utilizat 
 
DOMENII DE APLICARE 
De neinlocuit in timpul imbinarii diverselor obiecte acasa, la birou si in atelier, in aplicatii diverse: sipci  decorative, 
console pentru lampi, calendare, termometre, tablouri, telefoane, diverse panouri de informare si avertizare, cuiere. 
Produsul este ideal pentru montajul oglinzilor si indispensabil pentru fixarea diverselor accesorii pentru bucatarie si 
baie, cum ar fi uscatoare, suporti pentru prosoape de hartie, periute de dinti, rafturi, savoniere, dispozitive de agatat 
etc. 
 
MOD DE UTILIZARE 
1. Suprafetele care vor fi imbinate trebuie sa fie curate, uscate si degresate. 
2. Lucrarile de instalare vor fi realizate la temperaturi mai mari de +10˚C. 
3. Lipiti o lungime corespunzatoare a benzii pe obiectul care trebuie fixat (rezistenta 1cm/35g). 
4. Îndepartati hartia anti-adeziva, evitand contactul degetelor dvs. cu suprafata adeziva. 
5. Amplasati obiectul pe suprafata care va fi imbinata si apasati foarte puternic pe acesta. 
6. Rezistenta deplina este obtinuta in decurs de cateva ore. 
 
INDICATII UTILE 
PENTRU DEGRESARE NU FOLOSITI AGENTI DE SPALARE CARE CONTIN SUBSTANTE DE LUSTRUIRE. 
 
 
DATE TEHNICE 
 

DIMENSIUNE: 1,5m / 19mm / 0,9mm 

Durata de viata utila: 36 luni 

Culoare: Alb / crem 

Densitate: 0,1g/cm3 

Sarcina maxima recomandata: 21g/cm2 

Resistenta la temperatura: -20°C ÷ 70°C 
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Informatiile din acest document, precum si din toate publicatiile noastre in format hartie si digital, au la baza cunostintele si experienta detinute de noi la momentul actual. Den Braven 
nu isi asuma raspunderea pentru nicio greseala, inexactitate sau eroare de editare, rezultata in urma schimbarilor tehnologice sau a cercetarilor efectuate intre data eliberarii prezentului 
document si data achizitionarii produsului. Den Braven isi rezerva dreptul de a efectua modificari ale formulelor. Anterior aplicarii produsului, utilizatorul are obligatia de a se familiariza 
cu informatiile furnizate in prezentul document si/sau in celelalte documente ale noastre cu privire la produs. Inaintea aplicarii produsului, utilizatorul va efectua orice teste pentru a se 
asigura ca produsul este adecvat pentru aplicatia respectiva. Metoda de aplicare si conditiile din timpul depozitarii si transportului nu intra in sfera noastra de  control si prin urmare, nu 
constituie responsabilitatea noastra. Prin prezenta fisa a produsului, negam orice asumare a raspunderii. Livrarile vor fi efectuate doar in conformitate cu conditiile noastre de livrare si 
cu termenii nostri de plata. Informatiile detaliate in prezenta fisa tehnica sunt furnizate cu titlu exemplificativ, si nu limitativ. 
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DEPOZITARE 
Produsul depozitat va fi ferit de actiunea factorilor atmosferici, si in special a luminii solare. Temperaturile ridicate 
cresc elasticitatea stratului de adeziv al benzii si fac mai dificila aplicarea acesteia pe elementul fixat. 
 
AMBALARE 
Blistere de 1,5m / 19mm / 0,9mm 
 
INFORMATII DE SIGURANTA SI PROTECTIE 
Produsul nu este supus reglementarilor referitoare la identificare, prevazute de Directivele CE.  
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