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VARIO MultiTape Banda adeziva 

 
Parametrii 
 

Valorile de performanta 

Aplicare/destinatie   

 Bandă adezivă pe o singură parte, flexibila, ductila, cu putere mare de 
lipire. Creata pentru realizarea de imbinări etanşe intre VARIO KM / 
VARIO KM Duplex UV şi ferestrele de mansarda, trecerile de tubulaturi 
sau alte elemente de constructie. 
 
 De asemenea, ideal pentru pentru etanşarea suprapunerilor de 
membrană VARIO, şi pentru o gamă largă de etansari speciale , atât în 
interior cât şi exterior. 

Aderenta pe tipuri de 
substraturi 

Folii de PE şi PA , folii de aluminiu, hârtie Kraft, metale, materiale 
lemnoase dure (panouri de OSB, PAL, etc). 
 
Substratul trebuie să fie uscat, fără praf şi grăsimi 

Material/Specificatii  

Materiale componente Banda speciala de PE cu adeziv acrilat modificat ,ranforsata cu  plasa din 
fibre de sticla ,fara solvent. 
  

Latime 
mm 

Lungime  
m 

Role / pachet 
Bucati  

     Dimensiuni/ Ambalare  
 
 

  60 25 10 

Performante tehnice  

Rezistenta la UV    Pana la 6 luni 

Rezistenta la temperatura De la -30°C pana la  + 100°C. 
 

Protectia mediului   

 Fara solventi, izocianati, PVC, metale grele si halogeni 
 

Informatii  de aplicare  

     Temperatura de aplicare  Peste  -10 °C.  
 

 
 

Informaţiile prezentate în această fisa tehnica sunt bazate pe cunoştinţele noastre şi pe experienţa de la data 
publicării. Avand in vedere ca aceste cunoştinţe şi experienţa de utilizare sunt în continuă schimbare, informaţiile 
din această fisa sunt  supuse revizuirii. Prin urmare, rugam să folosiţi întotdeauna cea mai recenta  fişa  de date 
tehnice, disponibila pe www.isover.ro. 
Descrierea aplicarii produsului din această fişă de date nu poate lua in considerare  circumstanţele speciale ale 
cazurilor individuale din proiecte. Prin urmare, recomandam efectuarea de teste preliminare, pentru a va asigura 
că produsele noastre sunt potrivite pentru aplicaţia dorita. Vă rugăm să contactaţi echipa tehnica ISOVER, dacă 
aveţi întrebări. 
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