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Pentru o etanșare optimă a: COȘURILOR DE FUM / SOCLU / FEREASTRĂ / STRĂPUNGERI

AIRSTOP   PLASTO Band
ÎN ROLUL PRINCIPAL



Banda AIRSTOP PLASTO este special concepută pentru punctele 
de conectare la zidărie și coșurile de fum, care urmează să fie tencuite 
sau vopsite, pentru zone de colțuri precum, de ex. soclu la interior și în 
exterior, și pentru a crea al doilea nivel de apă sub pervazul ferestrei. 
Separarea hârtiei împărțite în mijloc permite executarea atentă în zona 
de tranziție / colț.
Grosimea: 0,8 mm
Temperatura de prelucrare: de la -5° C

DESCRIERE

  SOCLU  ÎMBINĂRI

COȘURILOR DE FUM / SOCLU / FEREASTRĂ / STRĂPUNGERI



AIRSTOP PLASTO Band

  STRĂPUNGERI

  IMPERMEABILIZARE

 CONEXIUNEA UȘII

Banda AIRSTOP PLASTO a fost 
testată pentru etanșeitatea la apă 
în combinație cu pasta de etanșare 
OMEGA PoBit în conformitate cu co-
nexiunea de etanșare a clădirii la fe-
restrele și ușile până în podea, partea 
2. (HFA 2281/2019 / G-BF)
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AIRSTOP PLASTO Band

Pentru a optimiza aderența benzilor 
adezive. Se caracterizează în special prin 
prelucrarea sa rapidă.
Temperatura de prelucrare: de la - 5 ° C

UNI XL Amorsă spray / UNI Amorsă spray

Gata de utilizare cu un singur component bitum elastometric de 
impermeabilizare pe baza de apa. Pasta de etanșare OMEGA Po-
Bit este perfect potrivită pentru lucrări de etanșare fără îmbinări 
pe punctele critice din zona ferestrei și a ușii, ca al doilea nivel 
de apă sub pervazuri, pentru pătrunderi și pentru etanșarea so-
clurilor în aer liber.

Corespunde cu ETAG 005
Temperatura de prelucrare de la + 5 ° C

Alte accesorii la cerere

OMEGA PoBit Pastă

De asemenea, disponibil în aceeași calitate pentru soluții în 
zona ferestrei ca banda de ferestre OMEGA FB.

DATE TEHNICE
Material Bandă adezivă butilică cu suport filat
Grosimea 0,8 mm
Rezistența la temperatură - 40 °C  -  + 100 °C
Temperatura de prelucrare -   5 °C  -  +   40 °C

Rezistență la razele UV 4 luni

Culoare gri, cu lână albă

Depozitare 2 ani, răcoros și uscat

Clasa de foc E

DISPONIBIL ÎN URMĂTOARELE DIMENSIUNI

Lățimea rolei în mm  75  100  150  200 300

Lungimea ruloului 25 m

ACCESORII RECOMANDAȚI

VIDEO PRELUCRARE
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