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Directive și instrucțiuni 
tehnice:

La prelucrarea produselor noastre trebuie respectate instrucțiunile din fișele tehnice, precum și 
avute în vedere conformitatea cu standardele generale și specifice pentru respectivele țări și 
recomandarea asociațiilor naționale.

Domenii de utilizare: Pentru etanșarea flexibilă a rosturilor de dilatare, a rosturilor de margine, a zonelor cu risc de 
fisurare, a ieșirilor de țevi.
Pentru etanșarea rosturilor și canturilor sub placare ceramică în spații cu umiditate constantă.

Proprietăţi: • Rezistentă la alcali
• Impermeabil

Punere în operă:

    

Date tehnice:
SAP-Art. Nr.: 132048
NAV-Art. Nr.: 132048
Tip ambalaj

Unități per palet 1 Buc/Ctn. (AT)
1 Buc/Ctn. (IT)

6 Buc/Ctn. (CH)
1 Buc/Ctn. (BA)
1 Buc/Ctn. (BG)
1 Buc/Ctn. (HR)
1 Buc/Ctn. (RS)
1 Buc/Ctn. (SI)
1 Buc/Ctn. (SQ)

Cantitate per unitate 50 m.l/UM
Lungime 5.000 cm
Lățime 12 cm
Întindere transversală 208 %
Întindere longitudinală 48 %
Temperatura suportului > 5 - < 25 °C

Suportul: Suportul trebuie să fie curat și desprăfuit.

Punere în operă: Banda de etanşare RÖFIX Dichtband se înglobează în hidroizolaţia proaspătă (ex. RÖFIX AS 
345 Optiseal, AS 340 Flüssigfolie sau AS 342 Dichtgrund şi se presează cu gletiera. La aplicarea 
următoarei mâini se acoperă banda de etanşare cu material hidroizolant şi se înglobează in 
straturile de hidroizolaţie.

Informații pericole: Informații detaliate cu privire la siguranța utilizării produselor se obțin din fișele tehnice de 
securitate. Înainte de punerea în operă a produselor citiţi fișele tehnice de securitate.

Informații punere în 
operă:

Aplicarea benzilor de etanşare RÖFIX se recomandă în special cu produsele noastre RÖFIX AS 
340 Flüssigfolie şi RÖFIX AS 345 Optiseal.

Depozitare: În spații uscate pe paleți de lemn.
Valabilitate minim 24 luni bine depozitat.
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Informații generale: Această fișă tehnică le înlocuiește pe toate cele precedente.
Informațiile prezentate în această fișă tehnică corespund experienței acumulate cu utilizarea 
acestui produs.
Informațiile prezentate sunt selectate atent și cu bună credință însă fără garanția faptului că 
sunt complete. Informațiile prezentate nu implică răspunderea producătorului pentru deciziile 
ulterioare ale utilizatorului. Informațiile prezentate nu constituie singure o relație contractuală 
între producător și utilizator. Prezentarea acestor informații nu eliberează utilizatorul de evaluarea 
proprie a oportunității utilizării produsului.
Asigurăm calitatea constantă a produselor noastre prin monitorizare constantă a procesului de 
producție și a calității materiilor prime.
Serviciul nostru tehnic vă stă la dispoziție pentru informații suplimentare și demonstrații.
Fișele tehnice actuale sunt disponibile la pagina de internet sau la sediul național central.
Informații detaliate cu privire la siguranța utilizării produselor se obțin din fișele tehnice de 
securitate. Înainte de punerea în operă a produselor citiţi fișele tehnice de securitate.


