
 

 

FISA TEHNICA  
 

BANDA PERIMETRALA 130/8 MM ALBASTRA 30M   

Cod intern : NEOBP130MM    

1. DESCRIERE SI UTILIZARE  

1.1. Descriere  

      Polietilena expandata este obținută prin extrudarea si expandarea granulelor de polietilena de joasa 

densitate in celule cu structura spațial închisă, într-o atmosfera si condiții tehnice controlate sub acțiunea 

temperaturii si având ca agent de spumare butan gaz. Produsul face parte din categoria polimerilor , 

caracterizând-se printr-o mare elasticitate , permeabilitate scăzută la lichide , precum si proprietăți 

fonoabsorbante, cu proprietăți excelente de protecție la șocuri si vibrații, rezistenta excelenta la rupere, 

rezistenta in timp. 

     Produsul este obținut prin tăierea foliei de polietilena expandata cu grosime de 8.0 mm, sub forma de 

bandou cu lățimea de 130mm , pe o fata a bandoului se aplica un flap din LDPE cu grosime de 40 my si 

lățime de 300mm , pe fata opusa a bandoului , se aplica banda adeziva lata de 25mm poziționată pe mijlocul 

bandoului si sunt realizate 5 incizii egal distanțate una fata de alta la 10 mm.. 

 Este un produs reciclabil in proporție de 100% , nu conține substanțe toxice organismului si nu prezinta 

emisii radioactive. 

 

 

 

 



 

 

1.2 Domeniu de utilizare  

 

-Preluarea dilatărilor / contractarilor sapei flotante  

-Pozarea fără punți acustice a dușumelelor pe suport elastic de orice tip; ca separație dintre sapa si perete 

sau alte elemente constructive ; 

2. GAMA DE PRODUS  

 

Grosime 

(mm) 

Densitate 

(kg/m3) 

 

Lățime 

(mm) 

 

Flap   

(mm) 

(LDEP 40 my) 

 

  Lungime   

        (m) 

8 20 130 300 30 

Tolerante  +/- 10%  +/- 10% -6 / +6mm   +/- 10% +/- 2% 

 

Roluirea produsului este realizat cu flapul de LDPE pliat la interior . 

3. CARACTERISTICI TEHNICE  

3.1  Caracteristici tehnice generale   

Nr.crt Caracteristica U / M Valoare Metoda de verificare 

1 Aspect atributiva 
Folie continua, plana, uniforma, 

fără incluziuni 
Vizual 

2 Miros atributiva Inodor Organoleptic 

3 Culoare atributiva albastra Vizual 

4 Dimensiuni mm 130x8x30.000 STP.1. 

5 Densitate PEE Kg/m3 20 
SR EN ISO 
845 :1999 

6 
Domeniul temperaturilor de 

utilizare 
 

- 40 / 80 
 

7 
Clasa de combustie 
 -produs neignifuga 

  
 

E 

SR EN 13501-
1+A1:2010 

Ord min 269/2008 
Anexa tab 8 PI 18-99 

 

4. REGULI DE UTILIZARE SI MONTAJ  

- In cadrul instalațiilor de încălzire in pardoseala utilizarea benzii perimetrale este obligatorie având 

rolul de a prelua dilatările sapei flotante survenite in urma procesului de încălzire-răcire a șapei 

- Baza pe care se așază banda perimetrala trebuie să fie netedă, stabilă, bine uscată si curățată de 

-  alte materiale. 



 

 

- Se poziționează cu partea autoadeziva de-a lungul pereților și tocurilor de ușă, precum și în jurul 

coloanelor sau grinzilor.  

- Îmbinarea benzii perimetrale se face prin suprapunerea celor 2 capete pe o distanta de minim 5 cm.  

 

5. AMBALARE, ETICHETARE, DEPOZITARE, MANIPULARE  

    Bandourile se livrează sub forma de rulouri ambalate in saci de polietilena ; 

Fiecare colet se marchează cu date de identificare, cod produs / reper produs, dimensiuni, data fabricației, 

nr.lot . 

    Depozitarea se face pe europaleti, in depozite curate, uscate, aerisite, protejate de lumina directa a 

soarelui, la cel puțin 3m de orice sursa de căldură directa. 

Manipularea se face cu precauții pentru a nu deteriora ambalajul, integritatea calitativa si cantitativa a 

produsului si datele de identificare/produs; 

    Transportul se face in mijloace de transport curate, acoperite, pentru a proteja produsul de praf sau 

intemperii. 

6. TERMEN DE GARANTIE  

     Termenul de garanție este de 24 luni de la data livrării, daca clientul/utilizatorul respecta integral regulile 

de manipulare, depozitare si transport, pentru a păstra integritatea calitativa si cantitativa a produsului din 

momentul livrării. 

Polietilena nu este un produs biodegradabil , după utilizare aceasta se preda la centrele specializate 

de colectare conform legislației. 

 

 

 

 

 

 


