SecilTEK Banda
BANDA ELASTOMÉRICA PARA TRATAMENTO DE PONTOS SINGULARES
TC.E.098.1

1. DESCRIÇÃO
O SecilTEK Banda é uma banda
estanque deformável com rede de
fibra de vidro incorporada, com
excelentes
características
de
deformabilidade e capacidade de
manutenção da forma. É compatível
com produtos à base de silicone.
Disponível com o formato de banda
linear (SecilTEK Banda), banda para
canto exterior (SecilTEK Canto
Exterior) e banda para canto interior
(SecilTEK Canto Interior).

3.CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO
CARACTERÍSTICAS - SecilTEK Banda
Cor

Cinzento

Espessura

0,6 mm

Largura

120 mm

Massa volúmica

50 g/m

Resistência à pressão de água

O acessório SecilTEK Banda é uma
banda estanque deformável com
rede de fibra de vidro incorporada
para juntas de dilatação perimetrais,
de fraccionamento ou estruturais.
O SecilTEK Banda é utilizado para a
incorporação em materiais de
selagem e/ou impermeabilização,
funcionando estes como base
adesiva à banda.
O SecilTEK Banda garante uma
excelente compatibilidade e boa
adesão a: dispersões poliméricas,
impermeabilizações flexíveis de base
mineral
e
resinas
termoendurecíveis. Deste modo, o
SecilTEK Banda é compatível com
aplicação conjunta com o SecilTEK
HidroSTOP Flex ou SecilTEK
HidroSTOP Elástico.

Estanque até 3 bar

Alongamento de rotura - lateral

230 %

Alongamento de rotura - comprimento

25 %

Temperatura de uso

2. DOMÍNIO DE
UTILIZAÇÃO

VALOR

Espessura de ar de difusão equivalente Sd

CARACTERÍSTICAS - SecilTEK Canto Interior/Exterior

- 20 ⁰C a +90 ⁰C
5m

VALOR

Cor

Cinzento

Espessura

0,6 mm

Coeficiente de resistência à transmissão de vapor de água

1500 µ

Resistência à tracção
Alongamento
Temperatura de uso

2

7,6 N/mm
57 %

- 20 ⁰C a +70 ⁰C

Espessura de ar de difusão equivalente Sd

0,9 m

Comprimento da lateral – Canto interior

14 cm

Comprimento da lateral – Canto interior

21 cm

4. APLICAÇÃO
Preparação de suportes
A preparação do suporte depende da natureza e forma da base, bem como, do
sistema de impermeabilização escolhido.
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Aplicação
Sobre os suportes limpos aplicar uma
camada
de
material
impermeabilizante. Aplicar a banda
sobre a camada de material
impermeabilizante ainda fresco,
embebendo-a exercendo uma ligeira
pressão. Utilizar uma talocha para
nivelar e corrigir qualquer distorção
na banda.

5. EMBALAGEM
E VALIDADE

6. PRODUTOS
ASSOCIADOS


Embalagem
SecilTEK Banda
Rolo de 10 metros
e de 50 metros.

SecilTEK HidroSTOP Flex
(Impermeabilizante flexível
monocomponente)



SecilTEK HidroSTOP Elástico
(Argamassa colorida para betumação
de juntas interiores)

Quando seco, aplicar no mínimo mais
uma
camada
de
material
impermeabilizante, garantindo que a
banda fica completamente coberta.

SecilTEK Canto
Interior
Pack de 10 unid.

Na aplicação do SecilTEK Banda
garantir que as bandas têm uma
sobreposição de pelo menos 5 cm.
SecilTEK Canto
Exterior

Restrições
O SecilTEK Banda não deve ser
aplicado a temperaturas ambientes e
de suporte inferiores a - 20 ºC e
superiores a 70 ºC.

7. HIGIENE
E SEGURANÇA
O SecilTEK Banda não é considerado
um produto perigoso no Código de
Substâncias Perigosas.

Pack de 10 unid.

Validade
12 meses desde que permaneçam
inalteradas
as
condições
da
embalagem originais e em condições
de armazenagem ao abrigo de
temperaturas
extremas
e
da
humidade.

Estando as condições de aplicação dos
nossos produtos fora do nosso alcance
não nos responsabilizamos pela sua
incorrecta utilização. É dever do cliente
verificar a idoneidade do produto para o
fim previsto. Em qualquer caso a nossa
responsabilidade está limitada ao valor da
mercadoria por nós fornecida. A
informação constante da presente ficha
pode ser alterada sem aviso prévio. Em
caso de dúvida, e se pretender
esclarecimentos
complementares
solicitamos o contacto com os nossos
serviços técnicos.
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