
Ghid de utilizare benzi adezive AIRSTOP 

Descriere 
Bandă adezivă rezistentă la rupere cu adeziv acrilat.


Stabilitate UV 
max. 2 luni; pentru cerințe mai înalte, utilizați "banda de fatadă OMEGA“.


Rezistența la temperatură 
- 40 °C - 100 °C


Forță adezivă 
Benzile adezive AIRSTOP îndeplinesc funcția de etanșare și nu o prindere mecanică. Barierele de vapori și celelalte folii trebuie 
să fie întotdeauna fixate prin capse, șipcă sau profile metalice.


Tencuibilă 
Benzile adezive AIRSTOP nu pot fi tencuite sau vopsite. Utilizați banda adezivă AIRSTOP FLEX pentru această aplicație.


Tehnica de lipire 
Atunci când atașați banda adezivă, banda trebuie să fie aderentă pe toată suprafața sa la substrat. Cu cât este mai mare 
presiunea de contact, cu atât este mai bună aderența (rola de presare). Este posibil să lipiți fără probleme o bandă peste ea 
însăși sau să o aderați în cruce. Recomandăm compusul de etanșare AIRSTOP SPRINT sau AIRSTOP DIMAROLL pentru 
suprafețe tencuite sau lemn foarte dur. Materialele care trebuie prelucrate trebuie să fie lipsite de praf și grăsimi, pe lângă care 
substraturile trebuie să fie uscate și capabile să suporte sarcini. În caz de îndoială, recomandăm tratarea prealabilă a 
substratului. (Primer UNI sau agent de legare BUBI LF).


Aplicarea la temperaturi foarte scăzute 
Benzile adezive AIRSTOP sunt potrivite pentru lipire de la cca. -5 ° C. Rețineți că condensul de suprafață poate rezulta la 
temperaturi mai scăzute, chiar și în cazul modificărilor minime ale temperaturii. Aceasta acționează ca un strat de separare și 
scade aderența.


Aderă la următoarele substraturi 
Lemn, panouri din lemn (OSB, MDF, panouri 3S etc.), caramida, materiale plastice (suprafata neteda, fara silicon si ceara), 
metale fara oxizi si rugina etc. Respectati sugestiile sistemului in concordanta cu lista de preturi .


Timp de uscare 
După atașarea benzii adezive AIRSTOP, are loc așa-numitul "proces de reticulare". Aceasta durează aproximativ 6 - 24 de ore, în 
funcție de temperatură. Numai atunci se obține adeziunea deplină.


Îndepărtarea benzii adezive 
Încălziți banda adezivă cu un uscător de păr și trageți încet pe banda adezivă. Îndepărtați ultimele reziduuri cu agentul AIRSTOP. 
Atenție: nu frecați prea mult într-un singur loc pe substraturi sensibile. Dacă este necesar, așteptați 5 - 15 minute și curățați 
AIRSTOP încă o dată și ștergeți-l.


Depozitare 
Se păstrează într-o cutie de carton închisă, întrun loc rece și uscat; nu strângeți role deasupra celuilalt fără a avea hârtie de 
presă între ele.


Dispoziție 
Hârtia și bandă adezivă - deșeuri menajere, deșeuri


Durata de depozitare 
2 ani


Garanție 
Adezivul acrilat utilizat nu conține aditivi care să facă ca stratul adeziv să devină fragil și prin urmare este extrem de rezistent la 
îmbătrânire. Consultați fișa tehnică corespunzătoare pentru rezistența la îmbătrânire a benzilor adezive AIRSTOP respective.


