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Αυτοκόλλητες ασφαλτικές ταινίες  
 

Περιγραφή 
 

Αυτοκόλλητες ασφαλτικές ταινίες του γαλλικού οίκου Siplast, 
διαθέσιμες με επικάλυψη φύλλου πραγματικού αλουμινίου (Bande 
Adealu Naturel) ή σε κεραμιδί απόχρωση (Bande Adealu Terracotta) 
 

  

 

 

 

 

 

Συσκευασία 
Bande Adealu Naturel: 

Ρολά μήκους 10m και πλάτους 5cm, 10cm, 

15cm, 20cm, 30cm, 60cm, 1m 
 

 

Bande Adealu Terracotta:  

Ρολά μήκους 10m και πλάτους 10cm, 15cm, 

20cm, 33,3cm, 1m 

 

Πεδία εφαρμογής 
 

Υδρορροές, στηθαία, καμινάδες, σωλήνες, κατασκευαστικές 
λεπτομέρειες σε όλους τους τύπους υποστρωμάτων (μπετόν, ξύλο, 
μέταλλο, πλαστικό, γυαλί, κ.ά.)  

 

 

Ιδιότητες - Πλεονεκτήματα 
 

▪ Διατηρούν την ευκαμψία τους σε χαμηλές θερμοκρασίες 
▪ Δυνατότητα εφαρμογής χωρίς φλόγιστρο – δεν απαιτούνται 

ειδικά εργαλεία για την εφαρμογή 
▪ Άριστη συγκολλητική ικανότητα 
▪ Εξαιρετική αντοχή σε ηλιακή ακτινοβολία, λόγω της υψηλής 

ποιότητας επικάλυψης 
 

 
 

 

Τεχνικά χαρακτηριστικά 
Πάχος 1,1mm 

Αντοχή σε εφελκυσμό κατά τη θραύση  100 N/ 50cm 

Επιμήκυνση κατά τη θραύση 30% 

Αντίσταση στην αποκόλληση 40 N/ 50cm 

Αντίσταση στη διάτρηση από καρφιά 30 Ν 

Ευκαμψία στις χαμηλές θερμοκρασίες  -20°C 
 

Τρόπος εφαρμογής 
 

Προετοιμασία υποστρώματος 

Η επιφάνεια πρέπει να είναι σταθερή, καθαρή, στεγνή, προστατευμένη από ανερχόμενη υγρασία και απαλλαγμένη 
από σκόνη, λάδια, λίπη και σαθρά υλικά. Τυχόν σαθρά υλικά και παλιότερες επικαλύψεις πρέπει να απομακρύνονται 
προσεκτικά με κατάλληλο μηχανικό ή χημικό τρόπο. Οι επιφάνειες θα πρέπει να είναι επαρκώς λείες, επίπεδες και 
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συνεχείς (δηλ. χωρίς οπές, ρωγμές, κτλ.). Στην αντίθετη περίπτωση, θα πρέπει να επισκευάζονται με κατάλληλα 
επισκευαστικά υλικά.  
 

Αστάρωμα 

Πριν από την εφαρμογή των ασφαλτικών ταινιών Bande Adealu, συνιστάται η εφαρμογή του ασφαλτικού βερνικιού 

βάσης διαλύτη Bitulat Primer, με βούρτσα ή ρολό σε μία στρώση.  

Εφαρμογή 

Μετά την αφαίρεση του σιλικονούχου προστατευτικού χαρτιού, η ασφαλτική ταινία πιέζεται στην προετοιμασμένη 

επιφάνεια ώστε να επιτευχθεί ισχυρή συγκόλληση. Συνιστάται η χρήση ρολού πίεσης, ώστε να αποφευχθεί το 

ενδεχόμενο εγκλωβισμού αέρα κάτω από την ταινία. Σε περίπτωση που η θερμοκρασία του περιβάλλοντος είναι 

<+15°C, συνιστάται η θέρμανση με φλόγιστρο, προς ενίσχυση της συγκόλλησης. Εφόσον προκύψει ανάγκη για 

σύνδεση δύο ταινιών, αυτές θα πρέπει να αλληλοεπικαλύπτονται κατά τουλάχιστον 5cm.  
 

 

Απόχρωση 
Bande Adealu Naturel: Αλουμίνιο 

Bande Adealu Terracotta: Κεραμιδί 

Συσκευασία 

Bande Adealu Naturel: Ρολά μήκους 10m και πλάτους 5cm, 10cm, 15cm, 20cm, 

30cm, 60cm, 1m 

Bande Adealu Terracotta: Ρολά μήκους 10m και πλάτους 10cm, 15cm, 20cm, 

33,3cm, 1m 

Χρόνος αποθήκευσης 

Τουλάχιστον 2 έτη, αποθηκευμένο στην αρχική, σφραγισμένη συσκευασία, 

προστατευμένο από την ηλιακή ακτινοβολία, την υγρασία και τον παγετό, μακριά 

από πηγές ανάφλεξης 

 

 

 

 

 

Οι πληροφορίες που αναφέρονται στη χρήση και εφαρμογή, προσφέρονται σαν εξυπηρέτηση στους μελετητές και κατασκευαστές με την έννοια της διευκόλυνσης εξεύρεσης πιθανών 

λύσεων και βασίζονται στην πείρα και τις γνώσεις της NEOTEX® A.E.B.E. Όμως η NEOTEX® A.E.B.E. ως προμηθευτής δεν ασκεί έλεγχο στη χρήση των προϊόντων και επομένως δε φέρει 

ευθύνη ως προς το αποτέλεσμα. Λόγω της εξέλιξης των γνώσεων και των τεχνικών, είναι στη διακριτική ευχέρεια του κάθε ενδιαφερόμενου να ενημερωθεί από το τεχνικό τμήμα της 

ΝΕΟΤΕΧ®  για το αν το παρόν φυλλάδιο έχει αντικατασταθεί από κάποιο πιο πρόσφατο 
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Λούτσας – Θέση Βορό 
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