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PENOSIL Premium Expanding Tapes 

300 
 

PENOSIL Premium Expanding Tapes 300 este o bandă de 

etanșare din spumă PU-expandabilă cu pori deschiși, adecvată pentru 

etanșarea și realizarea unor îmbinări extra-impermeabile. Fără 

plastifianți, impregnată cu dispersie acrilică modificată, și  cu 

adăugiri care previn incendiile. Banda de etanșare este acoperită cu o bandă puternică auto-

adezivă. După deschidere, etanșantul expandează încet la contactul cu aerul și are nevoie de 

suprafețe neuniforme. Rezistentă la UV, vânt și ploaie. Minimalizează riscul apariției 

mucegaiului în structurile de construcție. Are o structură cu pori deschiși ce permite 

îmbinărilor să respire și umidității să se vaporizeze. Își menține elasticitatea. 

 

Domenii de utilizare 
Utilizat pentru izolarea cadrelor de ferestre și uși și a structurilor de susținere, etanșarea între 

structuri de beton sau elemente de acoperiș, etanșarea instalațiilor de lumină de plafon și a 

caselor din lemn. De asemenea, pentru etanșare la zgomotul și vibrațiile din jurul ventilațiilor 

și dispozitivelor de schimb de aer sau în industria de automobile. 

 

Condiții de aplicare 
Temperatura la aplicare este cuprinsă între + 5°C și + 30°C. La temperaturi scăzute, se poate 

folosi o sursă de căldură pentru a accelera expandarea. Nu utilizați sub 0°C. Nu curățați sub 

presiune sau cu solvenți puternici de bază acidă. Nu se vopsește. 

 

Instrucţiuni de aplicare 
Pentru aderență, suprafața trebuie să fie curată și uscată. Măsurătorile benzii ar trebui să 

corespundă datelor din tabel (vezi pachetul). Eventualele mișcări ale structurii trebuie luate în 

considerare. Tăiați banda cu aproximativ 3% mai mult decât lungimea rostului. Nu utilizați 

primii și ultimii 3-5 cm de bandă din rola. Îndepărtați banda protectoare de pe zona adezivă și 

apăsați banda pentru o bună aderență, la o distanță de aproximativ 2-3 mm de la marginea din 

față a rostului. Nu instalați banda în jurul marginilor, ci tăiați banda și apăsați capetele 

împreună în unghi drept. Apăsați puternic pe margini excesul de bandă. Când aplicați banda, 

presați capetele strâns împreună, evitând suprapunerea. Dacă este necesar, utilizați un cuțit de 

chit pentru fixarea corectă a benzii. Caracteristicile benzii sunt asigurate numai dacă banda a 

fost corect comprimată. 

 
Adancime rost 2-3mm 3-4mm 5-10mm 7-12mm 5-10mm 7-12mm 10-16mm 12-20mm 

Latime banda 10mm 15mm 20mm 20mm 30mm 30mm 20mm 20mm 

Inaltime expandare 10mm 20mm 20mm 30mm 20mm 40mm 50mm 50mm 



 
Date tehnice 
Proprietăți Unitate Valuare 

Densitate la +23°C Kg/m³ 80 

Conformitate la DIN 18542  BG2 

Rezistență la tracțiune kPa 155 

Elongație % 170 

Rezistența la presiune kPa 4-5 

Refractaritate (DIN 4102)  B2 

Rezistența la absorbția apei (DIN EN 86) Pa 300 

Permeabilitatea la aer (DIN EN 42) m³/(h*m*(daPa)ᶯ) ≤1,0 

Rezistența la temperatură pe termen lung °C -40 până la +80 

Rezistența la temperatură pe termen scurt °C -40 până la +100 

Înălțimea de utilizare deasupra solului m Până la 20 
Parametrii menţionați s-au obţinut la +23 °C şi 50% umiditate, dacă nu s-a specificat altfel. 

 

Culori 
Gri și negru 

 

Ambalare 
Lățimea 

benzii 

Lățimea 

rostului 

Cantitate 

în role 

Cantitate 

în cutii 

mm mm m m 

10 3-4 10 300 

15 3-4 10 200 

10 3-7 8 240 

15 3-7 8 160 

20 5-8 6,6 84 

15 5-10 5,6 112 

20 5-10 5,6 84 

15 7-12 4,3 86 

20 7-12 4,3 64 

 

Condiții de depozitare 
Păstrați banda de etanșare rosturi într-un loc răcoros și uscat, în ambalaj original închis, la 

temperaturi între +5°C și +30°C. Termenul de valabilitate garantat este de 24 de luni. 


