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Banda de etanșare 120mm x 70 mm x10m/50m 

TYTAN PROFESSIONAL   
 

  
Protecția eficientă a îmbinărilor de margine, colț și muchii, a 

străpungerior de către conductele de apă și la pătrunderea umidității. 

Creează o etanșare permanent elastică. Este un element al sistemului de 

hidroizolare Tytan Professional Hydro cu toate acestea, banda poate intra în 

combinație cu orice sistem hidroizolant. 

  

APLICAȚII      
Sealing tapes is are used for waterproofing joints, pipes, dilatations.   

  

BENEFICII 
 elastică 

 impermeabilă  

 adrență bună la soluția hidroizolantă  

  

  

 

INSTRUCTIUNI DE UTILIZARE 
  

Suprafața va fi pregătită pentru aplicarea Foliei lichide pentru hidroizolatie HYDRO 1K . Pe stratul 

proaspăt aplicat se fixează banda de etanșare pe muchii și la colțuri. Lăsați un rest care să permită 

compensarea mișcărilor ulterioare ale suportului. După ce stratul de hidroizolare devine uscat la atingere, 

aplicați un al doilea strat de soluție hidroizolatare peste bandă (nu acoperiți zona centrală a benzii)  

  

CONDIȚII CLIMATICE :   
Temperatura de aplicare între  +5ºС și +30ºС (în limita de aplicare a soluției hidroizolante)  
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DATE TECHNICE  
  

Compoziție 

Banda este făcută din:   
Plasă din poliester (120 mm lățime).   
Fâșia centrală  (70mm lățime) este acoperită cu  un 
elastomer termoplastic iar pe partea de dos este acoperită 
cu o țesătură de polipropilen  

Dimensiuni 
Lățime totală: 120mm Lățime  pe zona de elastomer: 
70mm  

Density [g/m2]  555 +/-5%  

Rezistența la tracțiune, Mpa  Longitudinal: ≥3  Transversal: ≥7,3  

Elongația maximă la rupere, 
(transversal)  

≥ 80%  

Rezistența la alungire [N]  
25%  
50%  
75%  

  
≥12 N  
≥20 N  
≥30 N  

Elongația maximă  
(lungitudinal)  

≥7%  

Impermeabilitatea la presiune 
[Mpa]  

0,5 Mpa  

 

DATE LOGISTICE  
  

Lungime  
ambalaj  

Cant pe pallet  

10m  Rolă 500  

50m  Rolă 100  
  

A se depozita și transporta în ambalaj original, închis și în o uscat și condiții de temperatură între 0 și 

+30ºC.  

 

REGULI DE TRANSPORT: 
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Uscat:  ADR:  Fără restricții 

Mare:  IMDG:  Fără restricții 

Aer:  ICAO / IATA-DGR:  Fără restricții 

Număr UN:    Fără restricții 

  

  

   
 

Odata cu publicarea acestei Specificatii Tehnice, editiile anterioare nu mai sunt valabile. 
 
Informaţiile din această fişă sunt furnizate pe baza cercetărilor SELENA şi sunt considerate corecte. Totuşi datorită faptului că metodele şi condiţiile de 
utilizare ale produselor nu se află sub controlul nostru, aceste informaţii nu vor fi utilizate ca substitute pentru probele efectuate de clienţi pentru a se asigura 
că produsele SELENA sunt adecvate pentru aplicaţii specifice. Singura garanţie oferită de SELENA este aceea că produsele îndeplinesc specificaţiile 
curente de vânzare. Modalităţile exclusive de despăgubire pentru încălcarea acestei garanţii sunt: rambursarea contravalorii preţului de vânzare sau 
înlocuirea produsului care nu întruneşte aceste garanţii. SELENA îşi declină orice răspundere pentru daunele accidentale. Sugestiile de utilizare a 

produselor nu vor putea fi considerate motive de încălcare a drepturilor conferite de un anume brevet 


