Família

Tipologia

Floortech

Banda de dessolidarização perimetral de polietileno de
células fechadas

Linhas de produtos

Categorias funcionais

• Infratech
• Floor

• Construção de pavimentações industriais em betão de
alto desempenho
• Execução de microbetões de substrato estrutural
• Execução de betonilhas de substrato e nivelação

Componentes

Aspeto

Monocomponente

Rolo

FLR.0275

FLOORBAND 200

Descrição do produto

Faixa isolante perimetral em
polietileno com células fechadas

FLOORBAND 200 é utilizada sobretudo como banda de dessolidarização perimetral durante a
construção de betonilhas e/ou pavimentos de betão; fabricado em polietileno, de célula fechada,
leve, impermeável, imputrescível, resistente ao bolor e elevada resistência a agressões
químicas e a reacções alcalinas de materiais cimentícios.

Cód. Alfandegário
3925 9010

Embalagens
- Rolo 100 m

Aplicação
- Aplicação manual

Características gerais
Produto de fácil colocação resistente a choque térmico tanto do produto (polietileno) quanto
das colas empregadas, FLOORBAND 200 encontra aplicação ideal quando são realizados
equipamentos de aquecimento/arrefecimento de chão, betonilhas tradicionais e pisos
industriais.

Consumos
Aplicar 1 metro de FLOORBAND 200 para cada metro linear de parede a ser isolada
perimetralmente.

Campos de uso
Equipamentos de aquecimento/arrefecimento; betonilhas tradicionais/atenuados; pisos
industriais; como elemento de separação entre parede e colchão isolante de diversos géneros
para pisos flutuantes.

Características fundamentais
Largura:
200 mm

Peso específico:
20-25 kg/m³

Temperatura de uso:
-10/+70 °C

Cores disponíveis
Branco

Especificações técnicas
Condutividade térmica a 10 °C: 0.035 W/m*K
Espessura: 5 mm
Rigidez dinâmica Per sp. 6 mm densità 22-25 kg/mc: 43 MN/m³
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Rebocos, Betão, Pré-fabricados, Fibrocimento, Paredes mistas, Paredes com tijolos furados,
Paredes de pedra

Armazenamento e Conservação
Evitar o contacto do produto com ácidos ou acidogéneos.

Advertências, Precauções, Ecologia
As informações de carácter geral, bem como as indicações e as recomendações sobre a
utilização deste produto referidas nesta ficha técnica e eventualmente prestadas verbalmente
ou por escrito, correspondem ao estado actual do conhecimento científico e das melhores
práticas.
Os dados técnicos e de desempenho apresentados podem ter sido obtidos em ensaios
laboratoriais efectuados num ambiente controlado e, como tal, podem diferir em função das
condições efectivas de funcionamento.
A Azichem Srl não assume qualquer tipo de responsabilidade decorrente de um desempenho
inadequado com origem na utilização indevida do produto ou em defeitos resultantes de
factores ou de elementos estranhos à sua qualidade, incluindo armazenamento inadequado.
É da responsabilidade de quem tenciona utilizar o produto avaliar, previamente, a sua
adequação à utilização prevista.
As características técnicas e de desempenho constantes desta ficha técnica são periodicamente
actualizadas. Para uma consulta em tempo real, aceda ao site: www.azichem.com. A data da
revisão está mencionada no espaço ao lado. Esta edição anula e substitui as anteriores.
Recorda-se que o utilizador deve tomar conhecimento das propriedades físicas e químicas, dos
efeitos toxicológicos e das advertências de perigo, bem como consultar outras informações
relacionadas com o transporte, o manuseamento, a armazenagem e a eliminação em segurança,
mencionadas na Ficha de Dados de Segurança mais recente. Para mais informações, aceda ao
site: www.azichem.com.
É proibido depositar o produto e/ou a embalagem no ambiente.
"Produto não sujeito à marcação CE (não classificado no campo de aplicação da Norma UNI EN
14313).
As faixas perimetrais adesivas são muito importantes e são sempre utilizadas com espessuras
justas e densidade adequadas, pois servem de isolantes térmicos/juntas de dilatação e de
isolantes acústicos."

FLOORBAND 200 produzido/distribuído por

Via Giovanni Gentile, 16/A - 46044 Goito (MN), Itália
info@azichem.com Tel. +39 0376.604185 /604365 Fax +39 0376 604398
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