
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

DESCRIEREA PRODUSULUI ȘI APLICAŢII 
 

Bandă dublu adezivă DuPont Tyvek® cu strat de adeziv acrilic modificat pe bază de apă. 
Bandă dublu adezivă DuPont Tyvek® este adecvată pentru toate tipurile de membrane 
Tyvek®  folosit  pentru etanșarea golurilor din membrană, fiind utilă cu precădere pentru 
etanșarea în jurul penetrărilor și repararea deteriorărilor pentru toate straturile de bază și de 
control al emisiilor de vapori Tyvek®. Are proprietaţi excelente de aderenţă  in condiţii de 
umiditate excesivă. Este ideal  atăt pentru membranele exterioare pentru acoperiș căt și 
pentru interior pentru pereţi. Fixare iniţială foarte puternică . 

 

PERFORMANŢE TEHNICE  
 

Greutate de bază:      ca. 140 gr/m2 (fără hârtie antiadezivă) 
Grosime:      ca. 150 ěm 
Material purtător:       grilaj PES/PVA  

Hârtie antiadezivă:       ca. 80 gr/m2 
Temperatură de lucru:      >0°C (recomandat) 
Rezistenţă la temperatură:   de la -40°C la +80°C (expunere scurtă la 100°C nu  
    schimbă caracteristicile benzii) 

 

Ghid de instalare & Depozitare: 
 

• Utilizatorii trebuie să se asigure că banda dublu adezivă DuPont Tyvek® este adecvată 
pentru scopul respectiv. 

• Se aplică pe o suprafaţă uscată și curată (fără praf, grăsimi, solvenţi). 
• Banda dublu adezivă DuPont Tyvek® trebuie tăiată de pe rol  cu un cuţit ascuţit sau cu un 

cutter( a nu folosi foarfecă). Orice urmă  de pe lama cuţitului trebuie inlăturată cu o soluţie 
spirtoasă. 

• Condiţii de depozitare: depozitaţi rolele în ambalajul iniţial, pe suprafeţe plane, în spaţii 
uscate și curate. Temperatura de depozitare: +10°C - +30°C, fără a fi dispus direct la soare. 

 

 
 

 

 

 

 

   

 
 

DuPontDuPontDuPontDuPont™™™™        TyvekTyvekTyvekTyvek®®®®     

Bandă dublu adezivă  

 Denumire model:  1310D         Limba:  Română 
   

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. 

Drepturi de autor© 2009 DuPont. Toate drepturile rezervate. DuPont Oval, DuPont™, The miracles of science™ și 
Tyvek® sunt mărci comerciale înregistrate ale E.I. duPont de Nemours and Company sau ale afiliaţilor acesteia. 
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