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Instrucţiunile noastre se bazează pe investigaţii amănunţite şi pe experienţa practică. Având in vedere 
diversitatea largă a  materialelor şi a condiţiilor in care sunt folosite produsele noastre, nu ne putem asuma 
responsabilitatea asupra rezultatelor obţinute şi/sau pagubelor produse  de utilizarea produselor. Totuşi, 
Departamentul Service vă stă la dispoziţie pentru informaţii suplimentare legate de folosirea produselor. 
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ELLEN PROFIL EPDM  
Banda de etansare pentru spatii mici,  
medii si largi  
Profil K, P si D 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
INFORMATII DESPRE MATERIE BRUTA 
EPDM este un terpolimer cu etilena si 
propilena ce are in compozitie metilena. 
Aceasta mixtura este completata cu 
materiale aditionale precum: ulei de 
parafina, silicate minerali, pigmenti de 
culoare si sulfuri. Mixtura de EPDM este 
vulcanizata complet, astfel rezulta produsul 
final. 

 
Rezistenta la temperaturi cuprinse intre: -
35°C si +120°C. 

 
INFORMATII FIZICE 

- Densitate: 0.38-0.48 gr/cm3 
- Rezistenta la radiatii UV: buna  
- Influenta substantelor chimice, 

alcooli, solutii saline, acizi: zero 

- Rezistenta la uleiuri si grasimi: 
scazuta  

- Compresie: +/- 25% 
- Gradul de absorbtie al apei: max 

5% 
 

BANDA ADEZIVA 
Materie bruta 
Banda de etansare pentru ferestre pe baza 
de cauciuc sintetic acoperit cu hartie 
siliconata. 
Rezistenta la temperatura: -30°C - +80°C. 
 
Informatii fizice 

- Grosime: 0.18mm 
- Forta de lipire: 35N/25mm 
- Rezistenta la apa: buna 
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Pentru rezultate optime nu montati banda la 
temperaturi sub 7°C. 
 
INFORMATII DE SIGURANTA 
Profilul EPDM pe baza de cauciuc cu banda 
adeziva este stabila din punct de vedere 
chimic. Nu sunt necesare masuri speciale 
de precautie. 
 
AMBALARE PRODUS 

- 7,5 m 
- 2x50 m 
- 70 m 

 
TIP PROFIL 
K – pentru etansarea spatiilor mici 2 - 3 mm 
P – pentru etansarea spatiilor medii 3 – 5 
mm 
D – pentru etansarea spatiilor largi 4 - 6 mm 
 
CULORI DISPONIBILE 
Alb, maro, negru  
 
CONDITII DE DEPOZITARE 
A de depozita in conditii normale de 
temperatura si umiditate: 20-23°C/50-60 
RH. 
 
CONDITII DE TRANSPORT 
Temperatura maxima permisa este de max. 
40°C pentru o perioada de 48 de ore. 
Temperaturile sub +50°C ar trebui evitate. 
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