
Instrucţiunile noastre se bazează pe investigaţii amănunţite şi pe experienţa practică. Având in vedere diversitatea largă 
a  materialelor şi a condiţiilor în care sunt folosite produsele noastre, nu ne putem asuma responsabilitatea asupra 
rezultatelor obţinute şi/sau pagubelor produse  de utilizarea produselor. Totusi, Departamentul Service vă stă la 
dispoziţie pentru informaţii suplimentare legate de folosirea produselor. 
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Banda dublu - adeziva pentru interior

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

DESCRIEREA PRODUSULUI 
Banda poroasa auto-adeziva pe ambele fete, 
rezistenta la umiditate, ideala pentru 
suprafete netede. 
 
DOMENIU DE UTILIZARE 
Pentru fixarea curata, rapida a numeroase 
obiecte pe suprafete netede (placi ceramice, 
gresie, sticla, metal, Formica®). 
Aplicatii interioare: oglinzi, suporti pentru 
sapun, carlige de suspendare, placute 
nominale, suporti de plastic, postere etc. 
Ideal pentru utilizare in bai. Nu este 
recomandat pentru aplicarea pe suprafete 
dure (piatra, tencuiala decorative) sau pereti 
acoperiti cu vinil. 
  
PROPRIETĂŢI 
 rezistenta la umezeala 
 capacitate mare de adeziune: 350g/2cm 

banda 
 rapid 

 
 
 
UTILIZARE 
Conditii de lucru: Aplicati pe suprafete care 
au aceeasi temperatura cu banda adeziva si 
mediu inconjurator. Pentru aderenta optima, 
aplicati la temperatura cuprinse intre 15°C-
25°C si o umiditate relativa a aerului cuprinsa 
intre 40%-70%. 
Pregatirea suprafetelor: Suprafetele trebuie 
sa fie curatate, degresate si uscate in 
prealabil. 
 
ALIPCARE: 
Instrucţiuni de utilizare: Marcaţi mai întâi 
poziţia obiectului pe suprafata, deoarece o 
dată fixate, obiectele nu mai pot fi mişcate 
fără deteriorarea benzii adezive. 
Aplicati suficienta banda pe spatele obiectului 
ce urmeaza a fi fixat (2cm pentru 350g). 
Indepartati folia de protectie si fixati obiectul 
in pozitia dorita, presati ferm. 
Pete/reziduuri: Petele se îndepărtează cu 
spirt alb. 
 
TIMP DE USCARE 
Uscare completa: aproximativ 24 ore 
 
*Timpul de uscare depinde de tipul suprafetei, 
cantitatea de produs utilizata, nivelul umiditatii si 
temperatura mediului ambiant. 

 
PROPRIETATI TEHNICE 
Rezistenta de umiditate: buna 
Rezistenta la temperatura: de la -20°C 
pana la  + 70°C 
Rezistenta la chimicale: moderata 
 
 
SPECIFICATII TEHNICE 
Baza: spuma cu cauciuc sintetic 
 
TERMEN DE VALABILITATE 
24 de luni de la data fabricatiei. A se pastra in 
spatii racoroase, ferite de umezeala si inghet.

 


