
Caracteristicile produsuluiMetod ă de încercare

MASTERFOL TAPE

Masterfol Tape 1 - bandă adezivă pe o parte 50mm×25ml/sul                Masterfol 
Tape 2 - bandă adezivă pe ambele părţi 20mm × 25ml/sul

SC MASTERPLAST ROMÂNIA SRL Calea Borşului Nr. 45-Oradea

FIŞĂ TEHNICĂ

Denumire produs

*Data emiterii: 22.04.2014

Reguli de depozitare, magazinare:

 La loc uscat, ferit umezeală şi ploi, de radiaţiile solare şi căldură radiantă. Temperatură de depozitare între (+)5ºC şi (+)30ºC. În cazul respectării condiţiilor 
de depozitare şi manipulare îşi păstrează valabilitatea timp de 12 luni de data fabricaţiei.

Garanţie:

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

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.

Prescripţii, specificaţii referitoare:

50mm,20mmEN 1848 - 2

Masterfol Tape

EN 1939

Dimensiuni, ambalaj:

Propriet ăţi

Distribuitor:

Destinaţie, domeniu de 
utilizare:

Bandă de lipit folosit la  lipirea oricărui tip de folie tradiţională sau folie de interior 
barieră de vapori, pentru reparaţii sau îmbinări. Banda autoadezivă pe ambele 
părţi este utilă pentru fixarea foliilor de interior de structură, de instalaţii sau de 
tâmplărie.

Bandă de lipit cu întăritură de plasă pe o parte sau pe ambele părţiMaterial:

Lăţime

Lungime EN 1848 - 2 min. 25ml


