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DESCRIERE 
 
Bandă de etanşare adezivă precomprimată pentru etanşarea 
joncŃiunilor de dilatare şi a zonelor de racord în sistemele 
de izolare termică exterioară tip “capot”. Ideală pentru 
racordul între plăcile izolante şi elemente precum şarpante 
de grinzi, rame de ferestre, ferestre, etc. 
Datorită compresibilităŃii sale, MTH GUARNIZIONE 
ADESIVA urmăreşte continuu mişcarea de dilatare şi 
restrângere a joncŃiunilor. 
RezistenŃă optimă la aer, zgomot şi apă. 
LăŃime maximă a joncŃiunilor de sigilat cu o singură bandă 
de etanşare: 5 mm. 
Banda de etanşare poate fi suprapusă până la maximum 
două benzi. 
 
CARACTERISTICI TEHNICE 
 
Răşină de poliester impregnată cu un amestec special 
acrilic nepericulos. 
Culoare: Gri 
Densitate: 90 Kg/m³ ± 10% 
LăŃime: 25 mm 
Grosime: 10 mm  
Lungime rolă: 10 m 
Conductibilitate termică: 0.048 Kcal/mK 
Compresibilitate: până la 92% din propriul volum iniŃial cu 
revenire elastică la dimensiunile iniŃiale atunci când forŃa 
de comprimare încetează. 
Impermeabilitate: impermeabilă la apă atunci când este 
comprimată cu ¼ din grosimea iniŃială. 
ResistenŃă la temperatură: de la -40 °C la +140 °C 
 
APLICARE 
 
AsiguraŃi-vă că suprafaŃa unde trebuie aplicată banda de 
etanşare este curăŃată şi adecvată lipirii. 

În acest scop se recomandă eliminarea prafului, 
reziduurilor de murdărie, uleiurilor, ruginii de pe suprafeŃe, 
printr-o operaŃiune de curăŃare. 
ÎndepărtaŃi folia de protecŃie a feŃei impregnate cu adeziv şi 
poziŃionaŃi cu o presiune lejeră banda pe suprafaŃa de 
sigilat. După aceasta poziŃionaŃi panoul izolant. 
Banda de etanşare trebuie poziŃionată la câŃiva mm de 
suprafaŃa externă a panoului izolant. 
Se recomandă consultarea schemelor din manualul de 
aplicare a sistemului capot MARCOTHERM pentru mai 
multe informaŃii. 
 
 
CONDIłII DE UTILIZARE 
 
În timpul aplicării, temperatura mediului şi a suprafeŃelor 
nu trebuie să fie mai mică de +5°C. 
 
 
DEPOZITARE 
 
Temperatura maximă de conservare: +35 °C 
Temperatura minimă de conservare: +5 °C 
A se păstra la loc uscat şi ferit de umiditate. 
 
 
COLORIFICIO SAN MARCO garantează faptul că toate informaŃiile din 
fişa prezentă sunt furnizate pe baza experienŃei şi cunoştinŃelor sale 
tehnice şi ştiinŃifice. Compania nu îşi poate asuma totuşi nici o 
răspundere pentru rezultatele obŃinute după utilizarea acestora, întrucât 
condiŃiile de aplicare nu sunt sub controlul său. Vă recomandăm 
întotdeauna să verificaŃi dacă produsul este adecvat fiecărui caz în parte. 
Prezenta anulează şi înlocuieşte orice fişă precedentă. Pentru informaŃii 
tehnice suplimentare contactaŃi Serviciul de AsistenŃă Tehnică +39 041 
4569322. 
 
 

 

 


