
tesa® Professional 60073
Informaţii Produs

Bandă de etanșare Flex

Descriere produs
tesa seal® 60073 este o bandă de etanșare flexibilă, pe bază de PE, pentru etanșarea permanentă a suprapunerilor foliilor
barieră de vapori, penetrărilor, îmbinărilor și capselor metalice. Suportul flexibil permite o sigilare ușoară, rapidă și comodă
a penetrărilor circulare, de ex. pentru conducte sau cabluri. Filamentul asigură o bună lucrabilitate; face produsul puternic
și previne întinderea excesivă. Banda poate fi ruptă manual.
• Condiții de lucru convenabile și care economisesc timp datorită suportului flexibil și a filamentului interior care se poate

rupe manual
• Aderență permanentă, extrem de ridicată pe diverse folii de barieră împotriva vaporilor
• Latime 60mm pentru o aplicare sigura si usoara
• Rezistență foarte mare la îmbătrânire
• Etanșeizare conform DIN 4108, acest lucru fiind confirmat și de un institut de testare independent (raportul de test

Fraunhofer P20-112 / 2010)

Caracteristici
tesa seal® este o gamă specială de produse pentru a asigura etanșitatea și pentru a proteja eficient, izolația și clădirea,
împotriva umidității. Utilizarea sistemului tesa seal® asigură condiții de lucru convenabile, eficiente și de economisire a
timpului.

Produsele tesa seal® pot fi utilizate pentru construcția nouă sau renovarea acoperișurilor existente. tesa seal® poate fi
utilizată pentru o izolare etanșă din interior (izolarea între sau sub căpriori), precum și pentru izolarea etanșă din exterior
(izolație peste căpriori).

Limitarea răspunderii

Produsele tesa® îşi dovedesc zi de zi calitatea impresionantă, în împrejurări pretenţioase şi sunt supuse regulat la controale
severe. Oferim toate informaţiile şi recomandarile tehnice, mai sus mentionate, pe baza experienţei practice conform celor
mai bune cunoştinţe de care dispunem. Datele tehnice vor fi considerate ca valori medii si nu pot fi folosite ca valori absolute.
De aceea tesa SE nu poate oferi garanţie, nici expresă, nici mutuală – dar nereducându-se la acestea – oferă de la sine înţeles
garanţia de desfacere în comerţ sau de compatibilitate pentru un anumit scop. Utilizatorul răspunde pentru stabilirea faptului,
dacă produsul tesa® corespunde unui ţel dat, respectiv dacă se poate utiliza în cazul metodei de aplicare al utilizatorului.
Dacă aveţi orice dubiu, personalul nostru de asistenţă tehnică vă stă la dispoziţie cu consultanţă.
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Pentru ultimele informatii despre acest produs, va rog sa vizitati http://l.tesa.com/?mp=60073

http://l.tesa.com/?mp=60073

