
Date tehnice

Material

Strat de suport folie PE elastică

Material cauciuc butilic

Folie de protecție folie PE acoperită cu silicon

Caracteristică Reglementare Valoare

Culoare Cauciuc butilic: gri, folie: verde

Greutate DIN EN 1849-2 ca. 1,9 kg/m²

Grosime DIN EN 1849-2 ca. 1,0 mm

sd-valoare DIN EN 1931 > 100 m

Expunere la exterior 3 luni

Temperatură de aplicare + 5°C până la + 35°C; nopți fără îngheț

Rezistență la temperatură permanent -20°C la 80°C

Depozitare loc uscat și răcoros

Aplicare

Creează o barieră etanșă care protejează împotriva infiltrațiilor de apă și umezirea elementelor componentelor clădirii. Pentru etanșarea sub muchiile
structurilor din lemn, pentru îmbinările dintre panourile pe bază de lemn și suprafețele minerale netede, pentru lipirea panourilor sub acoperiș unul
peste altul (de ex. în caneluri) și pentru lipirea acestora pe elemente adiacente.

Forme de livrare

Art.Nr. GTIN Lungime Lăţime Greutate Bucăți Container

14136 4026639141361 20 m 150 mm 5,4 kg 2 120

14137 4026639141378 20 m 200 mm 6 kg 2 84

14698 4026639146984 20 m 300 mm 10,4 kg 1 60

15363 4026639153630 20 m 100 mm 3,6 kg 3 180

Avantaje

Protejează componentele clădirii împotriva pătrunderii apei și mucegaiului prin efectul său puternic de etanșare

Lipire sigură: cauciucul butilic pătrunde adânc în substrat

Ușor de manevrat: foarte elastic și flexibil - Se adaptează suprafețelor chiar și în zonele de colț

Pentru uz intern și extern: poate fi expus la razele UV timp de până la 3 luni

Lucrările pot fi începute rapid: se lipește de suprafețe minerale stabile fără primer

Substraturi

Curățați suprafața înainte de aplicare. Aderența pe suprafețele înghețate nu este posibilă. Suprafețele nu trebuie să aibă urme de substanțe
hidrofobe (grăsime sau silicon). 

Substraturile trebuie să fie uscate și stabile. Lipirea este posibilă pe toate tipurile de lemn rindeluit sau lăcuit, pe suprafețe dure din material plastic și
metal (de exemplu conducte, ferestre etc), panouri de lemn dure (plăci aglomerate din lemn, OSB, placaj, MDF și plăci din fibre lemnoase) și straturi
de suport din beton, zidărie netencuită sau tencuială. Se recomandă aplicarea TESCON PRIMER dacă stratul de suport este din plăci din fibre
lemnoase. Suprafețele din beton sau tencuială trebuie să nu fie sfărâmicioase sau prăfuite. 

Se recomandă aplicarea TESCON PRIMER dacă stratul de suport nu este suficient de stabil. Cea mai bună stabilitate structurală se poate atinge doar
cu straturi de suport de înaltă calitate. 

Este responsabilitatea utilizatorului să verifice compatibilitatea cu stratul de suport, în anumite cazuri recomandăm efectuarea în prealabil a unor
teste de aderență.

EXTOSEAL FINOC 
Bandă adezivă impermeabilă pentru etanșarea la aer și protecția împotriva
umezelii la interior și exterior

Informațiile furnizate aici se bazează pe experiența practică și stadiul actual al cunoștințelor. Ne rezervăm dreptul de a aduce modificări modelelor recomandate și procesarea sau pentru a efectua
modificări datorită dezvoltărilor tehnice și îmbunătățirilor asociate calității produselor noastre. Ne-ar face plăcere să vă informăm despre starea actuală a cunoștințelor tehnice în momentul instalării. 

Informații suplimentare despre aplicare și

detaliile de construcție pot fi găsite în

documentația de planificare pro clima.

Pentru întrebări vă rugăm să sunați la linia

de asistență tehnică pro clima la +49 (0)

6202 278245. 
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Condiții generale

Îmbinările nu trebuie supuse deformațiilor de întindere. Apăsați ferm pentru a lipi banda adezivă. Asigurați-vă că există destulă rezistență la
presiune.
Etanșările la aer și vânt sau intemperii pot fi realizate doar dacă membranele împotriva vaporilor, membranele de acoperiș sau pentru fațada sunt
montată fără întreruperi, cute sau crăpături. 

Atunci cand utilizati banda adeziva sunt recomandate temperaturi >5°C în timpul zilei și al nopții. Dacă imbinarea inițială nu este satisfăcătoare,
puteti aplica un solvent (de ex. diluant) pe partea de cauciuc butilic gri a benzii. Solventul mărește adezivitatea cauciucului butilic la temperaturi
scăzute.
Banda se auto-lipeste sub efectul căldurii.
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