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RINO
®
 Bandă precomprimată B 300 BG 2 

 
 
 

 
 
 
DESCRIEREA PRODUSULUI 
 
RINO Bandă precomprimată B 300 BG 2 
este o bandă de etanșare din spumă 
impregnată. Se utilizează la etanșarea 
interioară și exterioară a îmbinărilor și a 
conexiunilor împotriva ploii, până la 450 Pa, 
în construcția ferestrelor, precum și în diverse 
aplicații din domeniul construcțiilor.  
Datorită proprietăților sale speciale, este 
deosebit de utilă pentru montajul ramelor de 
ferestre. Instalarea simplă permite o etanșare 
rapidă și eficientă, chiar și în cazul 
conexiunilor complicate. 
 
DOMENII DE UTILIZARE 
 

 Montajul ferestrelor 

 În construcția fațadelor, construcții de 
lemn și metal 

 La beton și pereți uscați 

 În construcții prefabricate, construcții 
de containere, construcția 
acoperișurilor,etc 

 
CARACTERISTICI 
 

 Reacția la foc în conformitate cu DIN 
4102-1 B2, ABP-Nr. P-NDS04-1045 

 Deschisă la difuzia vaporilor de apă 
conform cu DIN 18542 BG2 

 Rezistența la ploaie ≥ 450 Pa 
 
 
 

AVANTAJELE PRODUSULUI 
 

 Etanșează împotriva ploii, a vântuluui, 
a prafului și a vaporilor de apă 

 Izolează termic și are proprietăți de 
izolare acustică (59dB) 

 Comportament de expandare 
controlat 

 
MOD DE APLICARE  
 
Măsurați lățimea îmbinărilor și alegeți 
dimensiunea adecvată a benzii în 
conformitate cu toleranța la îmbinare stabilită 
și cu eventualele mișcări de îmbinare (dacă 
este necesar, utilizați mai multe dimensiuni 
de bandă) 
În ceea ce privește adâncimea articulațiilor, 
vă rugăm să rețineți că banda trebuie 
așezată spre interior cu 2mm față de 
marginea din față a articulației din motive de 
siguranță. 
Dacă este instalată în îmbinări care se află 
sub presiuni deosebite: deck-uri de parcare, 
stații de epurare, construcții de poduri,etc, vă 
rugăm să ne furnizați detaliile aplicației astfel 
încât să vă putem oferi suportul tehnic 
corespunzător. 
 
CULOAREA ȘI FORMA DE LIVRARE 
Gri/ negru 
Rolă 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 
(valoarea –a) 

 DIN EN 12114 

Rezistența la ploaie DIN 18542 BG2 până la 450 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 

B2  Inflamabilitate normală ( 
ABP-No. P-NDS04-1045 

DIN 4102-1 

Permeabilitate la vaporii de 
apă, valoarea SD 

<0,5m EN ISO 12572 

Durabilitate  Garanție 10 ani   

Valabilitate  2 ani dacă se depozitează în 
ambalajul original, la temperaturi 
< 20°C 

 

 
 
 
DIMENSIUNEA BENZII ȘI  FORMA DE LIVRARE 
 
 

Denumirea  Lățimea benzii/a rostului 
(mm) 

Pentru rosturi cu adâncimea 
(mm) 

Lungimea rolei (m) 

15/2-3 15 mm 2-3 mm 12,5 m 

15/3-5 15 mm 3-5 mm 10 m 

30/7-12 30 mm 7-12 mm 6 m 
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