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RINO
®
 Bandă precomprimată 3 complete PLUS  

 
 
 

 
CONEXIUNEA IDEALĂ ÎNTRE ZIDĂRIE ȘI 
FERESTRE 
 
DESCRIEREA PRODUSULUI 
 
RINO Bandă precomprimată 3 complete 
PLUS este o bandă de etanșare din spumă 
impregnată pentru toate zonele funcționale 
ale ansamblului de ferestre. Este o bandă 
multifuncțională special impregnată, 
precomprimată, utilizată pentru etanșarea 
împotriva vântului și ploii, precum și pentru 
izolarea termică și fonică. 
Gradul de impregnare al benzii cu diferite 
densități certifică principiul:  ”mai izolat în 
interior decât în exterior” . Suprafața 
laterala a benzii este marcată corespunzător, 
pentru a fi montată cu partea inscripționată 
cu Innen sau Interior la interiorul încăperii. 
 
DOMENII DE UTILIZARE 
 

 Montajul și construcția ferestrelor 

 În construcția fațadelor 
 
CARACTERISTICI 
 

 Izolare termică și absorbție acustică 
(59dB) 

 Partea exterioară/rezistența la 
condițiile atmosferice: vânt/ploaie ≥ 
600 Pa  

 Deschisă la difuzia vaporilor de apă 
conform cu DIN 18542 BG2 

 Reacția la foc în conformitate cu DIN 
4102-1 B1, ABP-Nr. P-NDS04-761 

 Compatibilitatea cu materiale de 
construcție adiacente testate conform 
DIN 18542 BG1 

 Calitate consecventă asigurată prin 
intermediul unor reguli terțe și prin 
auto-monitorizare (testate de Institutul 
BBS pentru fizica construcțiilor 
Wolfenbüttel, MPA Bau Hannover, ift 
Rosenheim) 

 
 
AVANTAJELE PRODUSULUI 
 

 Îndeplinește cerințele standardelor 
DIN 18542 BG1/BG R 

 Comportament de expandare 
controlat al benzii precomprimate 
simplifică instalarea 

 Economisirea timpului și a costurilor – 
etanșare rapidă utilizând doar un 
singur produs 

 Depozitare și stocare: 1 an, dacă este 
păstrată în ambalajul original, în loc 
uscat, la temperaturi < 20°C 

 10 ani de garanție funcțională – dacă 
se respectă condițiile specificate de 
producător  

 
CULOAREA ȘI FORMA DE LIVRARE 
 
Neagră (Cu inscripția Innen sau Inteior de 
culoare albă) 
Rola de bandă precomprimată 
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DATE TEHNICE 
 

Caracteristici Clasificare Norme  

Tipul benzii  Spumă poliuretanică flexibilă  

Tipul impregnării Acrilat special rezistent la foc  

Coeficient de permeabilitate 
a rostului (valoarea –a) 

a <1,0 m³/(h. M.( daPa)ᶯ) DIN EN 12114 

Rezistența la ploaie DIN 18542 BG1 ≥ 600 Pa DIN EN 1027 

Temperatura la care banda 
nu-și modifică rezistența 

-30°C și +90°C DIN 18542 BG1 

Compatibilitatea cu alte 
materiale de construcții 

Cerințe îndeplinite DIN 18542 BG1 

Reacția la foc a materialului 
din care e confecționată 
banda 

B21 Inflamabilitate scăzută ( 
ABP-No. P-NDS04-850 

DIN 4102-1 

Permeabilitate la vaporii de 
apă, valoarea SD 

<0,5m EN ISO 12572 

Absorbția acustică, reguli ift R ST, w = 59 dB SC-01/2:2002-09 

Conductivitate termică  a 
benzii cu lățimea de 75mm 

0,046 W/(mK) 
U-Wert= 0,56 W/(m²K) 

DIN EN 12667 

Rezistența la 
condens/vaporii de apă 

Cerințe îndeplinite în 
conformitate cu reglementările 

DIN 18542 BG R 

Durabilitate  Garanție 10 ani   

Valabilitate  1 an dacă se depozitează in 
ambalajul original, la temperaturi 
< 20°C 

 

 
 
 
DIMENSIUNEA BENZII ȘI  FORMA DE LIVRARE 
 
 

Denumirea  Lățimea 
rostului/a 
profilului de 
fereastră  
(mm) 

Lățimea benzii 
(mm) 

Pentru 
rosturi cu 
adâncimea: 
de la – max 
la (mm) 

Lungimea rolei 
(m) 

MOQ (buc) 

64/4-9 70 mm 64 mm 4-9 mm 8 m 7 

74/4-9 80 mm 74 mm 4-9 mm 8 m 6 

84/4-9 90 mm 84 mm 4-9 mm 8 m 5 

58/6-16 60 mm 58 mm 6-16 mm 8 m 8 

64/6-16 70 mm 64 mm 6-16 mm 8 m 7 

74/6-16 80 mm 74 mm 6-16 mm 8 m 6 

84/6-16 90 mm 84 mm 6-16 mm 8 m 5 

54/10-20 60 mm 54 mm    10-20 mm 6 m 8 

64/10-20 70 mm 64 mm    10-20 mm 6 m 7 

74/10-20 80 mm 74 mm    10-20 mm 6 m 6 

84/10-20 90 mm 84 mm    10-20 mm 6 m 5 

54/15-30 60 mm 54 mm    15-30 mm 4 m 8 

64/15-30 70 mm 64 mm    15-30 mm 4 m 7 

74/15-30 80 mm 74 mm    15-30 mm 4 m 6 

84/15-30 90 mm 84 mm    15-30 mm 4 m 5 
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