
AIRSTOP  SOLO

BANDĂ ADEZIVĂ FĂRĂ HĂRTIE DE PROTECȚIE PENTRU O APLICARE RAPIDĂ

BANDĂ ADEZIVĂ

Rapid de prelucratUșor de ruptFără hărtie de protecție Conținut ridicat de adeziv

NOU!



AIRSTOP SOLO

AVANTAJE

ÖNORM B 8110-2
SIA 180, DIN 4108-7  
DIN 4108-11 INCLUSIV ÎMBĂTRÂNIREA

CASĂ SĂNĂTOASĂ FĂRĂ 
SOLVENȚI CALITATEA 
INTERIOARĂ TESTATĂ 

DOMENII DE APLICARE

 Lipirea barierelor de vapori
 Lipirea plăcilor de OSB, MDF la interior și exterior
 Înbinările și conexiunile între lemn, cărămidă și metale

 FOLIE SPECIALĂ PANTETATĂ  
 banda se rupe ușor pe lățime dar nu  
 pe lungime 

 FOLIA SPECIALĂ GARANTEAZĂ 
 o derulare a benzi ușoară pentru  
 o aplicare rapidă

 FĂRĂ HĂRTIE DE PROTECȚIE
 se economisește timp la prelucrare  
 și deșeuri

 PRELUCRARE RAPIDĂ ȘI O ADERENȚĂ PERFECTĂ 

Lățimea rolei 60 mm

Lungimea rolei 50 m

Compoziție
Folie specială

Plasă de armare
Adeziv acrilic

Rezistentă la  
temperatură - 40 °C – + 80 °C

Temperatura de 
 prelucrare - 5 °C – + 40 °C

DATE TEHNICE

  ETANȘAREA LA AER ÎN CONFORMITATE  
 CU STANDARDE ACTUALE

BANDĂ ADEZIVĂ

Fără deșeu Fără colectarea hărtiei 
de protecție 



 ASPECT DE LEMN ARMONIOS  PRELUCRARE COMODĂ

AIRSTOP SOLO BANDĂ ADEZIVĂ PENTRU INTERIOR ȘI EXTERIOR

Casă sănătoasă Rulare ușoară



≥ 3 cm

AIRSTOP SOLO

ISOCELL GmbH & Co KG
Gewerbestraße 9 | 5202 Neumarkt am Wallersee  
Tel.: +43 6216 4108–0 | Fax: +43 6216 7979
E-Mail: office@isocell.at | WWW.ISOCELL.COM

Capătul liber (de mai jos) poate fi fixat cu bandă adezivă 
continuă AIRSTOP SOLO.

Banda adezivă AIRSTOP SOLO poate fi lipită cu pănă 
la  ≥ 3 cm peste banda inferioară.

Slefuiți banda adezivă AIRSTOP SOLO cu banda inclusă. Ștergeți praful.  Aplicați banda cu presiune de 
contact pe suprafața „mată“.

TEHNOLOGIA LIPIRII
Banda trebuie lipită pe toată suprafața. Cu cât este mai mare presiunea, cu atât este mai bună 
aderența (rola de presiune / racleta de presiune). Este important să vă asigurați că  banda 
adezivă este așezată complet și fără tensiune în zona colțului. Pentru suprafețele  tencuite 
sau lemnul foarte dur, recomandăm adezivul de etanșare AIRSTOP SPRINT. Materialele care 
urmează să fie prelucrate trebuie să fie lipsite de praf și grăsimi, precum și uscate și  stabile. 
Dacă aveți dubii, vă recomandăm să prelucrați substratul cu unul dintre primerii ISOCELL.

Respectați instrucțiunile de prelucrare conform fișei tehnice a produsului!

BANDĂ ADEZIVĂ

PRELUCRARE

Potrivită pentru presarea optimă a benzilor adezive acrilice. 
Rola din cauciuc celular cu o lățime de 40 mm - 
se recomandă în special pentru suprafețe 
inegale și aspre.

AIRSTOP ROLL rolă de presare

Pentru prelucrare optimă - în special în colțuri.

AIRSTOP RAK racletă pentru presare

ACCESORII RECOMANDAȚI


