
FT_Roofbond.AC.bandă aerisire perforată

Garanţie:

A nu se depozita cu expunere directă la soare, ploaie şi căldură radiantă. 

*Data emiterii: 09.09.2014

Prezenta fi şă tehnic ă este valabil ă pentru produsele vândute de SC MASTERPLAST ROMÂNIA  SRL, pân ă la modificarea, respectiv 
retragerea acesteia. Deoarece conţinutul fişei tehnice se poate modifica, este obligaţia proiectantului/utilizatorului final să se asigure că are la 

îndemână ultima ediţie.

Riscuri posibile, prescripţii de prevenire:

Conform Regulamentului (CE) Nr. 1907/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului acest produs nu necesită fişă tehnică de securitate.

Prezenta fişă tehnică a fost întocmită pe baza unor date şi informaţii, respectiv pe baza unor cunoştinţe generale. Conţinutul datelor din prezenta 
fişă tehnică este urmărit continuu, dacă este cazul se actualizează, respectiv se completează pe baza unor noi date. Produsul are proprietăţile 
descrise în fişa tehnică, însă pentru că nu se cunosc toate posibilele moduri de punere în operă, în toate cazurile este obligaţia proiectantului / 

utilizatorului final să se asigure de aplicabilitatea produsului, respectiv de modul de puneră în operă într-o anumită structură.

Produsul asigură protecție spațiilor de ventilație deasupra  foliei de acoperiș. Se fixează de 
contrașipcă (pe linia longitudinală) și de șipca supraînălțatăla la fiecare 20 de cm cu ajutorul 

unor cuie galvanizate sau șuruburi. Banda de aerisire se folosește atât la țigla profilată cât și la 
cea solzi.

Punere în operă

 În conformitate cu reglementările în vigoare, cu respectarea condiţiilor de transport, depozitare şi punere în operă stipulate de distribuitor şi cu 
prezentarea facturii. 

Lăţime valoare declarată de producător

valoare declarată de producătorSecțiune ventilație

Reguli de depozitare şi magazinare:

70%

5 cm ; 10 cm

ROOFBOND AC                                       
band ă aerisire perforat ă

FIŞĂ TEHNICĂ

Dimensiuni, ambalaj:
Suluri: 5 cm x 5ml/sul; 10 cm x 5 ml/sul                                                       
culori disponibile roșu, maro, negru, alb

Se folosește la toate modelele de țiglă pentru a opri păsările și 
insectele să pătrundă sub acoperiș prin golurile de aerisire de-a 
lungul liniei streșinii.

Roofbond AC bandă aerisire perforatăDenumire produs:

Distribuitor:
SC MASTERPLAST ROMÂNIA SRL Calea Borşului Nr. 45-
Oradea

Destinaţie şi domeniu de 
utilizare :

PVC, rezistent la UVMaterial:

Caracteristica produsuluiPropriet ăţi Metode de verificare

Lungime valoare declarată de producător 5 ml


