
 
 
Denumire model: 2060B Limba: Română Aplicabil pentru: toate zonele 

 
 
DESCRIEREA PRODUSULUI ŞI APLICAŢII 
 
Bandă Tyvek

®
 (HD-PE) simplă cu strat de adeziv acrilic modificat pe bază de apă, de greutate mare şi 

strat intermediar din hârtie. Banda acrilică Tyvek
®
 este adecvată pentru etanşarea golurilor din 

membrană, fiind utilă cu precădere pentru etanşarea în jurul penetrărilor şi repararea deteriorărilor 
pentru toate straturile de bază şi de control al emisiilor de vapori Tyvek

®
. 

 
PERFORMANŢE TEHNICE  
 
Greutate de bază: ca. 210 gr/m2 (fără strat intermediar) 
Grosime: ca. 300 µm 
Strat intermediar: hârtie antiadezivă, ca. 110 gr/m2 

Rezistenţă la întindere: ca. 300 N/5cm 
Dilatare la rupere: ca. 15% 
Aderenţă a stratului: ca. 25 N/25mm 
Rezistenţa la temperatură:  de la -40°C la + 100°C 

 
CARACTERISTICI ŞI AVANTAJE 
 

• Produsul este proiectat pentru domeniul construcţiilor. Banda acrilică Tyvek
®
 prezintă o aderenţă 

ridicată şi rapidă pe Tyvek
®
 şi o gamă largă de materiale din plastic (de ex., ţesătură, folie). 

• Utilizatorii trebuie să se asigure că banda acrilică Tyvek
®
 este adecvată pentru baza respectivă 

(aderenţă, compatibilitate chimică, colorare). 

• Rezistenţa la uzură, apă, umiditate, variaţiile climatice şi substanţe chimice este excelentă. 

• Temperatura de aplicare recomandată este > 0°C. Se aplică pe o suprafaţă uscată şi curată (fără praf, 
grăsimi, solvenţi). 

• Condiţii: depozitaţi rolele în ambalajul iniţial, pe suprafeţe plane, în spaţii uscate şi curate. 
Temperatura de depozitare: +10°C - +30°C 
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Fax: +352 3666 5021 
Serviciul Asistenţă Clienţi Tyvek® 
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Fax +352 3666 5020 
E-mail: tyvek.info@lux.dupont.com 
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DuPont™ Tyvek®

 

Aceste informaţii corespund cunoştinţelor noastre curente în domeniu. Ele nu înlocuiesc orice teste care v-ar putea 
fi necesare pentru a stabili personal compatibilitatea produselor noastre cu orice alte aplicaţii decât cele specificate 
aici. Aceste informaţii pot fi supuse unor revizuiri pe măsură ce devin disponibile cunoştinţe şi experienţe noi. 
Deoarece nu putem anticipa toate variaţiile condiţiilor reale de utilizare, DuPont nu oferă niciun fel de garanţii şi nu 
îşi asumă nicio răspundere cu privire la utilizarea acestor informaţii pentru alte aplicaţii decât cele menţionate aici. 
Niciuna dintre informaţiile incluse în această publicaţie nu trebuie privită drept o licenţă de operare sau o 
recomandare pentru încălcarea oricăror drepturi brevetate. Informaţii referitoare la siguranţa produsului sunt 
disponibile la cerere. Această fişă de date reprezintă un material tipărit şi este valabilă fără semnătură. 


