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De 45 de ani Gerlinger furnizează benzi 
adezive speciale pentru toate domeniile 
de construcţii, iar astăzi poate oferi 
cel mai complex program de livrare 
al benzilor adezive pentru construcţii 
supraterane, subterane, soluţii tehnice 
în izolaţii, terasament şi renovare. 
Datorită experienţei vaste şi a cererilor 
de aplicaţii diversifi cate, precum şi 
datorită cercetării şi dezvoltării continue 
şi de succes, am reuşit să creem benzi 
adezive speciale, a căror calitate este 
garantată de folosirea unor tehnologii 
de fabricaţie de ultimă generaţie, cât 
şi printr-o cunoaştere aprofundată, 
de la materia primă până la produsul 
fi nit. Toate benzile adezive Gerband 
corespund normelor de asigurare a 
calităţii DIN ISO 9001/2000 şi totodată 
sunt în permanenţă supuse unor 
controale, efectuate de către renumite 
instituţii abilitate. 

Nivelul înalt de calitate este baza unei 
lipiri sigure.

Benzile adezive şi materialele de 
etanşeizare Gerband sunt produse în 
fabricile noastre din Germania şi se 
folosesc materii prime ce nu dăunează 
mediului înconjurător, în mare parte 
acestea sunt pe bază de acrilat şi 
cauciuc butilic, fară solvenţi, clor, metale 
grele, formaldehide şi alte substanţe 
toxice. Ele sunt rezistente la căldură şi 
frig, rezistente la apă, hidroizolante şi 
extrem de rezistente la îmbătrânire. 

Banda adezivă Gerband, produs de 
calitate cu garanţie – pentru o lipire 
sănătoasă, sigură şi care nu dăunează 
mediului înconjurător.

Datorită varietăţii de produse din cate-
goria benzilor de izolare şi etanşeizare, 
vă putem oferi soluţii optime, care vor 
fi  de fi ecare dată în concordanţă cu 
cererile Dumneavoastră. Echipa noastră 
tehnică examinează şi situaţiile cele mai 
difi cile, executând numeroase testări 
de aplicare şi studii de rezistenţă cu 
materialele benefi ciarului. 

Prin utilizarea benzilor auto-adezive 
Gerband alegeţi un sistem de lipire 
dezvoltat şi fi abil, care timp de 5 
decenii este apreciat pe piaţă şi 
care vă oferă maximul de efi cienţă şi 
siguranţă.
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Directiva UE cu privire la Efi cientizarea Energiei Clădirilor, 
Reglementări cu privire la Economisirea Energiei 

De ce să construieşti ecologic?

Necesarul global de energie este
acoperit şi acum în cea mai 
mare parte de arderea
carburanţilor fosilizaţi. 
Proviziile de petrol, 
gazolină şi cărbune sunt
totuşi limitate, în timp ce
necesarul de energie al populaţiei
mondiale creşte rapid.  Resursele limitate 
duc la creşterea preţurilor energiei şi ar 
trebui înlocuite pe termen mediu, prin soluţii 
alternative. Prin economisirea efi cientă a 
combustibililor fosili se prelungeşte perioada 
de dezvoltare a tehnologiilor regenerabile 
de energie. Rezervele de petrol trebuie să 
fi e considerate ca o sursă de materii prime 
indispensabile pentru producţia de mase 
plastice şi medicamente, la care noi astăzi 
nu mai putem renunţa.
Prin arderea combustibilului fosil cresc 
şi emisiile bioxidului de carbon a gazelor 
care provin din efectul de seră încălzind 
atmosfera.  Ca urmare a încălzirii globale, 
oamenii şi mediul înconjurător sunt supuşi 
schimbărilor extreme de climă. Protecţia 
mediului înconjurător este unul din cele mai 
importante obiective ale Uniunii Europene 
(UE). Peste 40 % din consumul de energie 
fi nală din UE revine clădirilor, şi este astfel 
legat şi de poluarea mediului cu emisii 
de încălzire, cum ar fi  CO2. Creşterea 
efi cienţei energetice a clădirilor  este şi 
strategia politică şi măsura UE pentru 
limitarea emisiilor de CO2 şi protecţia climei 
(Protocolul-Kyoto 1997). Directiva UE cu 
privire la efi cienţa energetică a clădirilor pe 
ansamblu a intrat în vigoare în 4.01.2003. 
Aceasta este obligatorie pentru toate statele 
membre ale UE şi  trebuie aplicată începând 
cu 4.01.2006. Majoritatea statelor UE au  
dezvoltat şi optimizat între timp programe 
pentru Efi cientizarea Energetică a clădirilor. 
În Germania, autoritatea legislativă a adoptat 
Reglementările cu privire la Economisirea 
Energiei (EcEn), pentru a întări tendinţa de 
construire prin Economisirea Energetică. 
În 01.02.2002 Reglementarea Economisirii 
Energiei (EcEn) a anulat legile de până 
atunci, Ordonanţa Protecţiei împotriva 
Încălzirii din 1995 şi Ordonanţa Sistemelor 
de Încălzire din 1998 şi a stabilit standarde 
minime pentru construcţiile noi. 

Noile regulamente fac referire
 doar la necesarul de energie

primară pentru căldura ter-
mică şi încălzirea apei.
Cererile de până acum 

privind protecţia căldurii
(WSVO 1995) s-au înăsprit

pentru construcţiile noi cu până
la 30 % şi astfel ating standardul de energie
minimă necesară. Pe lângă valorile de trans-
misie care trebuie respectate pentru transfe-
rul termic de către toate componentele, au
fost stabilite şi valori limită care sunt valabile
pentru etanşeizarea şi circuitul minim de aer
al clădirii. Reglementările EcEn lasă deplină
libertate pentru construcţiile noi, care însă
trebuie să respecte reglementările şi legisla-
ţiile locale. Se ia întotdeauna în considerare
efectul total care se obţine prin combinaţia
termoizolaţiei şi hidro-izolaţiei învelişului clă-
dirii şi prin instalaţia tehnică de încălzire; în
practică, metodele şi tehnicile de construire

care folosesc mai bine energia în clădiri s-au 
păstrat, iar în prezent au devenit standarde
multiple. Deoarece cererea de construire exis-
tentă, pentru mediul nostru înconjurător creşte
doar cu aproximativ 2 % anual, proprietarii clă-
dirilor şi construcţiilor vechi sunt responsabili
pentru mediul nostru înconjurător.
Din consumul total de energie al unei gospodă-
rii private, cca 85 % este alocat încălzirii şi 12 %
preparării apei calde menajere.
Cel mai mare potenţial de economisire a 
energiei pentru o gospodărie privată constă
în modernizarea energetică a clădirii. Prin tipul
clădirii se poate dovedi în principiu, folosind fi -
ecare măsură de reabilitare, efectul cuantifi cabil
asupra mediului înconjurător. Prin aceasta se
poate atinge un confort de trai superior şi de
locuit. Măsurile de reabilitare prin respectarea
siguranţei mediului înconjurător şi a sănătăţii
creează la rândul lor clădiri de cea mai bună 
calitate. 

Creşterea de temperatură din 1960 până în 
2000 şi extindere până în anul 2040. 

Sursă: Institutul German de Cercetări Climatice



Pierderi de energie prin transmisii şi
rate nedorite de schimbare a aerului

De ce să izolezi etanş şi fără spaţii?

O clădire pierde căldură la transferul termic 
prin elementele componente ale construc-
ţiei. Suprafeţe izolate cum ar fi  acoperiş, fa-
ţadă, fereastră şi planşeul de peste subsol,
reduc considerabil pierderile de căldură
prin transmisie, scăzând astfel consumul de
energie pentru încălzire şi se reduce emisia
criticului CO2.

Pentru a economisi energie este necesar ca
toate straturile de izolare termică să prote-
jeze pe cât posibil etanş camerele încălzite,
de zona neîncălzită. Altfel, fi ecare fi sură for-
mează o aşa zisă punte termică unde apar
pierderi ridicate de energie prin transmisie;
dar există şi elemente întregi ale clădirii
care, condiţionate de construcţie sau de
material, conduc căldura din camera caldă
către zona exterioară rece. Drept conse-
cinţă, temperatura la suprafeţele afectate
scade în camera interioară în comparaţie cu
mediul. În aceste zone reci se formează uşor
condensul aerului umed-călduţ al camerei
care duce la o umezire a pereţilor şi la for-
marea de mucegai. Zonele vulnerabile la o
clădire cu acoperiş izolat apar în locurile de
întâlnire ale componentelor clădirii, adică
la îmbinările peretelui, ferestrei, acoperişu-
lui şi balconului cât şi la colţurile clădirii şi
trebuie să fi e observate cu atenţie deosebită
(DIN 4108 anexa 2:2004-01).

Termografi a afi şează radiaţia termică care
nu poate fi  percepută de ochiul uman.
Prin această metodă punţile termice sunt 
prezentate vizibil prin culori diferite.
Efectul materialului termoizolant va fi  mic-
şorat drastic, dacă umiditatea pătrunde
în construcţia izolată. Acest lucru se poate
întâmpla pe deoparte prin ploaia care pă-
trunde din exterior şi pe de altă parte, din
interior sub forma unui condens al aeru-
lui camerei, umed-călduţ. Elementele de
construcţie se îmbibă, materialele termo-
izolante se lipesc unul de altul şi astfel îşi
pierd funcţia de izolare. Prin umiditatea de
durată, componentele de lemn putrezesc şi
îşi pierd rezistenţa. În izolaţie se pot forma 
ciuperci care dăunează sănătăţii. De aceea,
partea interioară a izolării trebuie mereu să
fi e protejată împotriva umezelii, printr-un
strat etanş şi fără fi suri.

Etanşeitatea învelişului clădirii sub suprafaţa 
de împrejmuire transmiţătoare de căldură
este o componentă esenţială a Reglementării
Economisirii Energiei (EcEn § 5, paragraful 1).
O posibilitate de a verifi ca calitatea energeti-
că a unei clădiri este etanşeitatea clădirii. Cu
o astfel de verifi care se pot acoperi spaţiile
din zidărie sau din izolare. Executarea etanşă
a construcţiei garantează, că nu se formează
nici un curent nedorit, care ar putea expor-
ta caldura preţioasă înspre afară. Drept do-
vadă a etanşeităţii unui înveliş al clădirii se
foloseşte testul standardizat Blower-Door 
(DIN EN 13829).

Regula recunoscută a tehnicii în ceea ce pri-
veşte etanşeitatea învelişului clădirii este 
DIN 4108-7: 2001-08 cât şi ediţia 2005-05 
a Asociaţiei Tehnice pentru Etanşeitatea 
în Industria Construcţiilor (FLiB), care 
au devenit necesare după lămuririle în 
legătură cu introducerea EcEn 2002.
Pe lângă indicaţii ale materialelor pentru 
straturile ermetice şi racorduri, schiţele de 
bază cu norme conţin indicaţii de 
planifi care pentru executarea tehnică 
înspre producerea unui înveliş etanş al 
clădirii. 

Etanşeitatea unei construcţii se poate asigura 
prin:

1) Suprapunerea şi lipirea în paralel a mar-
ginilor membranelor barieră anti-vapori 
respectiv a straturilor ermetice cu benzi ade-
zive potrivite.

2) Izolarea tuturor racordurilor straturilor er-
metice; de ex. racordări la zidărie prin tencu-
ire sau o şipcă de fi xare, la ferestrele din zona
acoperişului cu barieră anti-vapori specială
cu şorţ.

3) Izolarea tuturor pătrunderilor; de ex. ante-
ne, cabluri, ventilări.

4) Evitarea defecţiunilor care vor urma, la ba-
rierele anti-vapori; de ex. prin utilizarea de
şuruburi prea lungi la fi xarea plăcilor de gips
carton.

Prin aplicarea benzii adezive Gerband, a
benzilor butilice de etanşeizare Gerband şi
a adezivului de etanşeizare Fortax Gerband,
alegeţi de fapt soluţii de cea mai înaltă calita-
te, optimizate pentru folosirea în cauză, a că-
ror rezistenţă la îmbătrânire a fost verifi cată şi
care oferă un maxim de siguranţă.



Despre rezistenţa la îmbătrânire şi efi cienţa benzilor adezive.

Pot benzile adezive să lipească gama largă de materiale pentru 
straturile ermetice conform Reglementărilor EcEn?

Lipirea benzilor suprapuse, a celor 
paralele, a racordurilor pentru 
ermetizare trebuie să fi e efec-
tuate durabil şi conform 
normelor şi tehnicii actu-
ale în concordanţa Regle-
mentărilor Economisirii Energiei 
(EcEn),§ 5 alineatul 1. De aceea 
fi abilitatea estimată a acestor construcţii 
este de cel puţin 30 de ani. Lipirile solide 
ale membranelor ermetice au o efi caci-
tate funcţională înaltă. Norma DIN 4108, 
partea 7 conţine recomandări pentru lipirile 
membranelor ermetice cu benzi simplu 
adezive, prevederi care au obţinut o 
importanţă esenţială în discuţia despre 
durabilitatea lipirilor. Executarea adecva-
tă a lipirilor pe şantier şi calitatea benzilor
adezive cât şi a membranelor ermetice
sunt necesare pentru o lipire durabilă.

În ultimii ani s-au elaborat standarde de 
calitate pentru benzile adezive şi în ceea 
ce priveşte termenul de garanţie.
În cadrul simpozionului BlowerDoor, din 
anul 2004, au fost prezentate metode 
de verifi care pentru clasifi carea benzilor 
adezive. Dintr-un studiu al ZUB (Centru 
Ştiinţifi c de Sisteme Ecologice) Kassel 
a reuşit să prelucreze aspecte decisive 
pentru verifi cările de calitate efi ciente 
după care s-au orientat şi producătorii 
renumiţi de bandă adezivă. S-a arătat în 
detaliu cum benzile adezive s-au modifi -
cat în timpul unei lipiri la rece după o îm-
bătrânire accelerată la o temperatură de 
65 °C şi la o umiditate relativă a aerului de 
80 %. Aderenţa la sarcinile mecanice s-a 
simulat printr-un test foarte lent la viteze 
mici de tracţiune; la lipirile obişnuite de-
terminările puterii adeziunii se măsoară 
cu viteza de verifi care considerabil mai 
mare. 
Conceptul Asociaţiei etanşeităţii în con-
strucţii (FLiB) pentru o clasifi care a ben-
zilor adezive ar trebui să modifi ce şi să 
simplifi ce metodele de verifi care în aşa 
fel încât centrele de testare recunoscute 
şi independente să evalueze benzile ade-
zive pentru etanşare, la modul corespun-
zător şi economic.

Nu există până în prezent o listă 
generală valabilă, cuprin-
zătoare care să caracte-

rizeze sufi cient benzile 
adezive şi membranele

ermetice din punct de 
vedere calitativ. În labora-

torul nostru se fac permanent veri-
fi cări a cca. 8.000 de combinaţii diferite de 
benzi adezive / membrane ermetice care 
oferă clienţilor noştri siguranţa necesară. 
În calitate de producător cunoscut de 
bandă adezivă, dorim să activăm printr-o 
clasifi care sistematică a benzilor adezive 
atât în direcţia interesului constructorilor 
cât şi a resurselor protecţiei naturii prin 
uşurarea lipirii ermetice, durabile şi care
să ducă şi la economii.

Pentru a clarifi ca problematica lipirilor 
şi a rezistenţei la îmbătrânire, am făcut 
un rezumat al rezultatelor de verifi care 
a calităţii celor mai importante benzi 
adezive de pe piaţă: 
Pentru o listă de evaluare însemnată a 
combinaţiilor posibile de bandă adezivă, 
s-a pus accent pe alegerea caracteristi-
cilor materiale şi funcţionale ale sistemelor 
adezive şi a suprafeţelor de substrat. 
Criteriile provenite de la producători, de 
exemplu date despre produs cu procen-
tele anuale de garanţie ridicată, au folosit 
drept măsură de evaluare pentru rezul-
tatele verifi cării. Din rezumatul studiului 
purtat de ZUB (Centru Ştiinţifi c de Siste-
me Ecologice) s-a observat, că substratul 
folia-PE, cu suprafaţa de presiune scăzu-
tă reprezintă o zonă slabă, pentru o lipire 
ermetică de durată. Cercetările noastre 
susţin această situaţie astfel încât am in-
clus şi aici un număr mare de substrate 
diferite în verifi cări:

a.) folii - PE cu aditivi critici;
b.) membrane din Vlies cu învelişuri PE/
PP pentru ajustarea valorilor de difuziune;
c.) folii de poliamidă
d.) panouri de construire armate cu mulţi 
aditivi;
e.) membrane de îmbinare de calitate în-
altă cu învelişuri PET sau PU funcţionale;

Pentru benzile adezive se întrebuinţează 
exclusiv poli-acrilate rezistente la îmbă-
trânire cum ar fi  polimeri, esteri ai acidului 
acrilic. Acestea vor fi  învelite cu o dispersie 
apoasă pe banda suport care formează o 
peliculă adezivă. Excepţii sunt benzile la 
care adezivul va fi  învelit cu sistem UV 100 % 
reticulat sau ca material butilic, subţire care 
va fi  extrudat pe transportator. Astfel s-a ga-
rantat o masă de echilibrare sufi cientă pen-
tru aderare imediată şi izolare pe membra-
nele suport dure iar stratul de adeziv este 
cel puţin de 200 – 250g/m2. Toate tipurile 
de benzi adezive descrise sunt aplicate fl e-
xibil şi au o capacitate de peliculizare a su-
prafeţelor substrat. Benzile adezive nu ara-
tă o capacitate portantă de durată; de aceea 
lipirile trebuie făcute netensionate. Adezivii 
sunt sisteme formate dintr-un component
 sau din mai multe, care sunt prevăzuţi par-
ţial cu întăritori de aderenţă speciali pentru 
suprafeţe energetice joase. În cadrul acestei 
verifi cări prezentate au fost incluse 36 de 
benzi adezive pentru a cuprinde multitudi-
nea vastă a sistemelor de aderare actuale; 
în contradicţie cu această situaţie, la studiul 
ZUB s-au luat în considerare doar 12 benzi 
adezive. Pentru a putea să prezentăm rezul-
tatele prin comparaţie, ne-am bazat foarte 
mult pe verifi cările studiului ZUB (Centru 
Ştiinţifi c de Sisteme Ecologice). 

Pentru primele 36 de benzi adezive au 
reieşit şi primele valori de referinţă pe o 
folie-PE, după o durată de lipire de 24 h. 
Vezi fi gura 1.  
Valorile puterii de lipire ale benzilor adezive, 
ajung de la 15,6 până la 1,8 N / 25mm şi re-
prezintă cele patru clase ale benzilor adezi-
ve „A-B-C-D” care sunt prevăzute în proiectul 
Asociaţiei etanşeităţii în construcţii (FLiB). 
DIN 4108, partea 7 care cere o aderare „su-
fi cientă” a elementelor de îmbinat, pentru o 
lipire adecvată a membranelor ermetice. 
Pentru o anumită bandă adezivă se 
întocmeşte acum o listă de ordonare 
depinzând de substrat.
Figura 2 clarifi că faptul că, banda adezivă 
poate fi  clasifi cată pe substratul 1A drept 
bandă în „Clasa B”, pe substratul 3C, doar ca 
bandă în „Clasa D”. Acest rezultat naşte în-
trebarea, ce clasifi care va primi banda ade-
zivă din fi gura 2, în fi nal?



Este de-ajuns doar să clasifi ci benzile ade-
zive fără a lua în considerare combinaţia 
benzii adezive / substratul?

Cât de diferit se comportă două sisteme 
de aderenţă, pe 20 de substraturi 
analizate, vă arată fi gura 3. 
În comparaţie cu banda 3B, banda 1B ara-
tă un comportament de lipire considerabil 
mai sigur, pe straturi diferite. La 1B este 
vorba de un sistem adeziv cu mai multe 
componente, ale celei mai noi generaţii, 
care a fost dezvoltată de către noi pentru 
acest scop. Şi noile benzi butilice posedă 
caracteristici universale la substraturile 
critice şi se caracterizează printr-o imper-
meabilitate mare a gazului cât şi rezistenţă 
absolută împotriva apei şi umezelii.

Sistemele de lipire şi benzile adezive se 
deosebesc clar prin comportamentul 
lor la îmbătrânire.
Cum s-a dezvoltat tendinţa de îmbătrânire 
pentru cele 36 tipuri de benzi adezive dife-
rite după 200 de zile de îmbătrânire rapi-
dă vă prezintă fi gura 4 într-un mod foarte 
expresiv. Unele benzi adezive la început au 
arătat o putere de lipire deosebită iar apoi, 
la îmbătrânire, nu a mai putut fi  susţinută. 
Dar există şi exemple pozitive de benzi 
adezive care la îmbătrânire au produs în-
tărirea internă a adezivului, astfel încât lipi-
rea s-a intensifi cat.

Lipirile cu benzile adezive excelente sunt 
de lungă durată conform situaţiei actuale 
a tehnicii în sensul Reglementărilor 
EcEn.
Pentru ca lipirile să dureze, nu este sufi ci-
ent să verifi căm şi să clasifi căm doar com-
ponentele individuale, ci trebuie întot-
deauna verifi cată reţeaua benzii adezive + 
substratul. Clasifi carea trebuie să ia în con-
siderare şi rezistenţa la lipire după procesul 
de îmbătrânire.

Dr. Franz Geipel
Director de dezvoltare

Figura 1: Valori ale puterii de lipire a 36 benzi adezive
 pe o barieră anti-vapori-PE înainte de îmbătrânire

Figura 2: Valorile puterii de lipire a unei benzi
 adezive pe 20 bariere anti-vapori diverse

Figura 3

Figura 4

Prescurtarea benzilor adezive alese
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Prescurtarea substraturilor alese

Prescurtarea substraturilor alese

Prescurtarea benzilor adezive alese

banda- 3B
banda- 1B

Valori ale
puterii de lipire 
a două benzi 
adezive diferite 
pe 20 de bari-
ere anti-vapori 
diverse 

Valori ale puterii de lipire a 36 benzi adezive 
înainte şi după îmbătrânire pe o barieră anti-vapori- PE
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Lipire etanşă şi 
izolarea barierelor anti-vapori

Lipiri sigure apar mai 
ales atunci când zona de 
suprapunere prescrisă 
pentru acele membrane, 
de cel puţin 12 până la 
20 cm, este respectată, 
iar membranele în zona 
de suprapunere sunt 
montate pe cât posibil 
fără cute şi netensiona-
te. O atenţie deosebită 
se acordă apasării şi fre-
cării sufi ciente a benzi-
lor adezive la şocurile 
fl otante, nefi xate (DIN 
4108 partea 7).

Creşterea temperaturii aerului din interiorului camerei unei clădiri 
se datorează acoperişurilor bine izolate prin care se economiseşte 
multă energie termică preţioasă. Izolarea înseamnă nu numai 
protecţie termică pe timpul iernii, dar împiedică şi supraîncălzirea 
pe timpul lunilor de vară a camerelor afl ate la mansardă. 

Benzile adezive din programul Gerband sunt alcătuite din adezivi ai celei 
mai noi generaţii care au fost dezvoltate, cu o putere de lipire extrem de 
mare şi o rezistenţă la îmbătrânire proiectată pe mai multe decenii. La 
acest lucru au folosit şi studiile ştiinţifi ce actuale (printre altele “Fizica 
construcţiilor”, aprilie 2005, caietul 2, pagina 87- 94).
În mod special, în combinaţie cu membrane barieră de aer şi membrane 
barieră anti-vapori de cea mai înaltă calitate, se obţin lipiri ale straturilor 
ermetice, de rezistenţă superioară şi rezistenţă la îmbătrânire.

Lipirea etanşă a suprapunerilor barierelor anti-vapori 
cu benzi simplu adezive 

Formarea de suprapuneri cu 
bandă din hârtie specială simplu 
adezivă, Gerband 186 

1. Izolare
2. Căprior
3. Folie de blocare a vaporilor
4. Gerband 186, simplu adezivă

Fixare etanşă a unui perete inte-
rior de acoperiş cu bandă simplu 
adezivă - PE, Gerband 586

1. Izolare
2. Căprior
3. Folie de blocare a vaporilor
4. Gerband 586, bandă simplu adezivă

În zonele de îmbinare 
constructive, cum ar fi  
perete interior/acoperiş 
sau planşeu etaj/perete 
exterior, rosturile vor fi  
etanşate cu bariera anti-
vapori preinstalată prin 
două zone de suprapu-
nere curate şi complete, 
care racordează stratu-
rile etanşe, conform in-
dicaţiilor de planifi care 
DIN 4108-7. Pentru aces-
te zone, benzile adezive 
maleabile constituie un 
mare avantaj. 

Pentru lipirea şi izolarea foliilor 
de blocare a vaporilor se poate 
monta alternativ şi banda ade-
zivă butilică universală, care se 
sudează la rece Gerband 610, 
pentru interior şi exterior.



Lipirea ermetică a suprapunerilor barierei anti-vapori
cu benzi dublu adezive 

Stratul de etanşeizare 
înconjoară clădirea încălzită 
în întregime. Numai astfel 
se asigură o funcţiune 
efi cientă activă a izolaţiei 
termice sau a unei instalaţii 
de ventilare.

Formarea de suprapuneri 
pe suport stabil cu bandă 
dublu adezivă din acrilat
Gerband 970

1. Termoizolaţie
2. Căprior
3. Folie de blocare a vaporilor
4. Gerband 970, dublu adezivă

Formarea de suprapuneri 
la termoizolaţia montată peste căprior 
cu bandă dublu adezivă butilică, 
sudată la rece Gerband 650

1. Termoizolaţie
2. Căptuşire interioară
3. Căprior
4. Folie de blocare a vaporilor
5. Gerband 650, dublu adezivă
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Lipire etanşă şi izolarea 
racordurilor straturilor ermetice

Metodele recomandate pentru termoizolarea acoperişului în vederea 
economisirii de energie, sunt amenajarea spaţiului de sub acoperiş sau 
o reînnoire a stratului de acoperire. Astfel, se obţine la mansardă un
spaţiu nou de locuit, atractiv. De obicei, se montează ferestre şi lu-
carne noi la amenajarea mansardei; aici trebuie obligatoriu să acordaţi 
atenţie racordurilor ermetice, iar puntea termică trebuie să fi e evita-
tă. Stratul de izolare al acoperişului trebuie să obţină în orice caz o în-
chidere spaţială etanşă, astfel încât să nu pătrundă aer cald şi umed 
din cameră în stratul materialului termoizolant, care s-ar răci local şi ar 
forma condens.

Lipire etanşă a racordurilor barierelor anti-vapori 
folosind benzi simplu adezive

Stratul ermetic trebuie 
să înconjoare volumul 
încălzit al clădirii, fără 
spaţii goale. Doar aşa se 
obţine o funcţie activă şi 
efi cientă a izolaţiei ter-
mice sau se asigură uti-
lizarea unei instalaţii de 
ventilare adecvate.
O bandă comprimată 
preliminar din spumă 
fl exibilă PUR etanşă, 
simplu adezivă, o bandă 
butilică dublu-adezivă 
groasă sau un şnur bu-
tilic în combinaţie cu o 
şipcă de fi xare, produce 
racorduri etanşe, durabi-
le la straturile ermetice. 
Această construcţie este 
deosebit de avantajoasă 
când bazele unei racor-
dări prin lipirea cu benzi 
acrilice simplu sau du-
blu-adezive sunt critice 
şi nepotrivite, deoarece 
nu pot fi  izolate fără ros-
turi din cauza denivelă-
rilor bazei.

Racordarea unei folii de blocare a 
vaporilor de subgrindă cu banda 
adezivă, comprimată preliminar din 
spumă PUR Gerband 315 şi şipca 
de fi xare

1. Căprior
2. Subgrindă
3. Folie de blocare a vaporilor
4. Gerband 315, simplu adezivă

Alternativ, acest racord se poate 
efectua şi cu benzi dublu-adezive, 
sudabile la rece din cauciuc butilic 
Gerband 651 sau 622 

Racordarea etanşă a unei folii de blocare 
a vaporilor la o fereastră montată pe 
acoperiş cu bandă simplu adezivă PE 
Gerband 586 şi bandă dublu-adezivă 
Gerband 651 din cauciuc butilic
1. Termoizolaţie
2. Folie de blocare a vaporilor
3. Gerband 586, simplu adezivă
4. Gerband 651, dublu adezivă

La această soluţie de detaliu, stratul 
ermetic va fi  şi el ataşat şi lipit pe 
rama ferestrei acoperişului, fără 
spaţii goale şi netensionat. Important 
este ca membranele de etanşare 
în zona ferestrelor de pe acoperiş 
să fi e protejate de razele directe ale 
soarelui.



Lipirea ermetică a racordărilor barierelor anti-vapori
cu benzi dublu adezive şi mastic butilic 

Racordare ermetică, pentru folia de blocare 
a vaporilor de un perete exterior în modul de 
execuţie cu panouri de lemn, cu bandă adezivă 
butilică sudată la rece, Gerband 651

1. Termoizolaţie
2. Placă din material lemnos
3. Folie de blocare a vaporilor
4. Gerband 651, dublu-adezivă 

Racordare ermetică pentru folia de blocare 
a vaporilor de zidăria tencuită sau beton, 
cu mastic adeziv din cartuş sau săculeţ 
Gerband Fortax 6500

1. Termoizolaţie
2. Folie de blocare a vaporilor 
3. Tencuială
4. Adeziv pentru folie Gerband Fortax 6500
5. Bandă de etanşare a cuiului Gerband 604, grosimea de 1 mm, 
 simplu adezivă 

Drept alternativă, acest racord se poate efectua şi cu 
banda simplu-adezivă Gerband 315 din spumă – PUR, 
comprimată preliminar sau cu un şnur butilic auto-
adeziv prin folosirea unei şipci de fi xare prinse cu 
şuruburi.

Racordarea ermetică, a unei folii de blocare
a vaporilor de zidărie sau de beton, 
cu mastic acrilic din cartuş sau săculeţ, 
Gerband Fortax 6500

1. Zidărie
2. Folie de blocare a vaporilor
3. Adeziv pentru folie Gerband Fortax 6500
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Conexiuni etanşe ale straturilor 
ermetice la îmbinări

Întrepătrunderile trebuie organizate şi corelate cu soluţii 
adecvate. Acestea se pot face cu fl anşe, brăţări de strângere, 
piese fasonate, manşete şi benzi adezive, obţinându-se 
îmbinări ermetice.

Pentru executarea adecvată a lipirii, trebuie păstrată o 
distanţă sufi cientă la componentele ascendente, mai ales 
dacă manşetele pre-confecţionate sau manşoanele butilice 
sunt montate. Pentru bazele dure, benzile cu mastic înalt 
adeziv pe suport din cauciuc butilic sunt cele mai potrivite.
În mod deosebit la reabilitarea rosturilor înguste şi dese între 
pătrunderi şi pereţi se poate creea universal şi întotdeauna 
cu Gerband 605, o formă potrivită. 

Lipire a racordărilor straturilor ermetice 
la pătrunderi cu benzi simplu adezive

Racordare ermetică 
pentru folia de blocare 

a vaporilor, la o 
pătrundere de ţeavă, 

cu banda adezivă - PE 
Gerband 586

  1. Căprior
2. Folie de blocare a vaporilor

3. Ţeavă de ventilare
4. Gerband 586, 
simplu adezivă

Racordare etanşă 
pentru folia de blocare 

a vaporilor la o 
pătrundere de ţeavă cu 

manşoane butilice

1. Căprior
2. Folie de blocare a vaporilor

3.Ţeavă de ventilare
4. Manşoane butilice,                   

     simplu adezive
   5. Închidere de siguranţă cu         

Gerband 586

Manşoanele butilice sunt       
fl exibile, etanşe, întărite prin 
ţesătură cu deschizături de   
trecere ductile, elastice;               
manşoanele butilice sunt   
învelite cu adeziv din cauciuc 
butilic sudat la rece.

1.Căprior
2.Barieră anti-vapori
3.Ţeavă de ventilare
4.Gerband 605,          
   simplu adezivă 

Racordare ermetică pentru folia 
de blocare a vaporilor, la o 

pătrundere de ţeavă cu bandă 
adezivă ductilă, sudată la rece, 

din cauciuc butilic  
Superfl ex Gerband 605



Lipire împotriva vântului în domeniul 
suprapunerilor membranelor pentru 
acoperiş cu bandă adezivă acrilică 
Gerband 970

1. Termoizolaţie
2. Căprior
3. Membrană pentru acoperiş
4. Gerband 970, dublu adezivă

Ca alternativă, aceste suprapuneri pot fi  
efectuate şi cu bandă adezivă hidrofugă din ca-
uciuc butilic, Gerband 650.

Racordare împotriva vântului a 
membranei pentru acoperiş de 
un horn cu bandă adezivă 
hidrofugă din cauciuc butilic
Gerband 650

1. Horn
2. Membrană pentru acoperiş
3. Gerband 650, bandă dublu-adezivă

Lipire rezistentă a membranelor pentru acoperiş împotriva 
vântului şi ploii 

Membranele pentru acoperiş, deschise pentru difuziune, protejează stratul de izolare 
termică funcţional împotriva infl uenţelor vremii, cum ar fi  vântul, apa de ploaie, zăpada şi 
lasă în acelaşi timp ca umiditatea care a pătruns să se răspândească către exterior.

Membranele de cofraj şi membranele cu tensiune prea joasă vor fi  aşezate împotriva vântului 
şi a ploii. În zonele îmbinării, acoperirii de racordare la izolaţii, a suprapunerilor şi a locului de 
reparaţie, acestea trebuie lipite şi izolate cu benzi adezive potrivite. Altfel s-ar produce pierderi 
de căldură, datorate vântului rece care pătrunde în izolaţia termică. Dacă pătrunde şi apă în 
izolaţie, efectul de izolaţie termică va scădea considerabil; dacă apa îngheaţă iarna în izolaţie, 
materialele termoizolante vor fi  afectate şi vor suferi de pierderea efectului termoizolant. Gerlinger 
livrează benzi simplu şi dublu-adezive, de înaltă calitate cu adezivi poli-acrilici şi cauciuc butilic, 
care deţin caracteristicile de lipire optime pe suprafeţele membranelor pentru acoperiş şi care 
oferă o siguranţă înaltă.

Lipire împotriva vântului şi a ploii a membranelor pentru acoperiş
cu benzi dublu adezive
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Racordări rezistente împotriva vântului, reparaţii şi 
izolaţii ale cuielor de membrană pentru acoperiş 

Izolarea şi repararea membranelor pentru acoperiş cu  
benzi simplu adezive

Izolarea împotriva ploii,  
a găurilor de cui într-o 
membrană pentru acoperiş, 
cu bandă adezivă hidrofugă,  
Gerband 604
Prin fl uxul rece al cauciucului 
butilic, în jurul cuiului 
se asigură etanşarea.

1. Astereală
2. Membrană pentru acoperiş
3. Gerband 604, groasă de 1,0 mm, 
 simplu adezivă

Reparaţie etanşă sau lipire de racord  
a unei membrane pentru acoperiş cu 
bandă adezivă hidrofugă butilică, 
Gerband 613

1. Membrană pentru acoperiş
2. Gerband 613, simplu adezivă

Pentru a asigura o mai lungă durată de 
viaţă şi o funcţionare bună a termoizolaţiei, 
este necesar să se instaleze sub ţiglă, o 
membrană hidrofugă, pentru acoperiş, 
deschisă pentru difuziune şi care să 
protejeze, pentru ca nici vântul, ploaia 
sau zăpada să nu poată ajunge în 
termoizolaţie.
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Izolaţii şi reparaţii de jur împrejurul acoperişului

Reparaţii hidrofuge şi izolaţii în zona acoperişului cu 
benzi simplu şi dublu-adezive din cauciuc butilic

Întărirea şi izolarea şarpantei pe ţigle cu 
bandă adezivă, hidrofugă, din cauciuc 
butilic sudat la rece 
Gerband 651

1. Ţiglă
2. Plasă din metal sau ţesătură din material sintetic
3. Gerband 651, bandă dublu adezivă

Izolarea plăcilor suprapuse din 
fi bro-ciment cu şnur rotund 
din cauciuc butilic 
Gerband 698

1. Placă din fi bro-ciment
2. Gerband 698, şnur rotund din cauciuc butilic

Reparaţii şi izolări împotriva umezelii 
în zona interioară şi exterioară cu 
benzi adezive, hidrofuge din aluminiu 
şi cauciuc butilic 
Gerband 606 şi Gerband 607

1. Jgheaburi de acoperiş
2. Gerband 607 culoarea plumbului, simplu adezivă



Izolare corectă din punctul de vedere al fi zicii construcţiilor pentru 
rosturile de îmbinare a ferestrelor şi uşilor, de corpul construcţiei - prin 
eliminarea apei de condens şi de evitare a deteriorărilor ce pot fi  produse

Este rezonabil să combini o renovare a faţadei cu 
reînnoirea ferestrelor. Există cereri mari de ferestre 
moderne; ele trebuie să lase cât mai puţină căldură 
înspre exterior şi să se închidă etanş. Punctul critic la 
ferestre nu mai este în ziua de azi sticla, ci izolarea 
ramei ferestrei; cea mai bună sticlă izolantă nu 
ajută dacă rosturile de montare ale ferestrei rămân 
neetanşate. Rama ferestrei reprezintă o îmbinare 
fl exibilă între suprafaţa sticlei şi suport, care trebuie 
să rămână etanşă de–a lungul deceniilor, indiferent de 
condiţiile meteorologice şi tocmai de aceea se pune 
problema izolării precise a îmbinărilor. Această izolare 
trebuie să fi e întărită de materiale de etanşare elastice, 
datorită deformării elementelor de construcţie. Pentru 
acest lucru există „Indicaţiile pentru montare” (RAL 
Comunitatea Calităţii Ferestre şi Uşi), care oferă 
indicaţii detaliate pentru respectarea principiilor de 
bază din punctul de vedere al fi zicii construcţiilor, la 
montarea ferestrelor şi cerinţele efi cienţei de folosire a 
ferestrelor în faţade.

Bazele pentru acest lucru reprezintă modelul cu 3 
planuri care împarte clar zonele de operare pentru 
a proteja astfel rosturile din îmbinări, de sarcinile          
exterioare şi interioare:
Construcţia trebuie să fi e efectuată etanş,  în interior 
(planul 1). Apariţia unui curent de aer din cameră 
sau din exterior prin rostul de îmbinare trebuie să fi e 
exclusă. Zona de operare,  protecţie termică, protecţie 
fonică (planul 2) trebuie să rămână „uscată”.  Zona de 
protecţie împotriva intemperiilor trebuie să împiedice 
pătrunderea apei de ploaie (rafală de ploaie) din 
exterior; apa de ploaie care a intrat, trebuie controlată 
şi condusă direct înspre exterior. În acelaşi timp 
umiditatea din zona de operare trebuie  să se scurgă 
înspre afară. Separarea climei din cameră şi a climei 
exterioare (planul 1) trebuie de aceea să fi e rezistentă 
la difuziunea vaporilor, mai mult  decât protecţia 
împotriva intemperiilor (planul 3).

Foliile de etanşare împotriva vântului, a apei şi a rafalei de ploaie, deschise pentru difuziune în 
combinaţie cu foliile de etanşare împotriva vaporilor împiedică formarea de condens şi mucegai.

Izolarea rostului de conexiune a 
ferestrei cu folii de etanşare care 
pot fi  tencuite, Gerband 301 sk 
pentru izolarea părţii exterioare 
şi Gerband 350 sk pentru izolarea 
părţii interioare; montare uşoară 
la rama ferestrei prin benzi auto-
adezive integrate.

1. Rama ferestrei                2. Bombament
3. Spuma PUR
4. Gerband 301 sk, deschisă la difuziune
5. Gerband 350 sk, etanşă la difuziune
6. „sk” echipament auto-adeziv
7. Adeziv de cea mai înaltă calitate Fortax 6600

Izolarea racordării parapetului 
cu folia de etanşare deschisă 
la difuziune Gerband 305 sk 
pentru izolarea părţii exterioare 
şi Gerband 612, care se lipeşte 
pe întreaga suprafaţă şi poate fi  
tencuită, pentru izolarea părţii 
interioare.

1. Rama ferestrei
2. Zidăria
3. Izolare
4. Gerband 305 sk, deschisă la difuziune
5. Gerband 612, etanşă la difuziune
6. „sk” echipament auto-adeziv

Izolarea etanşă sub presiunea 
racordării unei uşi de corpul de 
construcţie, cu banda adezivă 
butilică PE Gerband 609 şi cu 
banda adezivă butilică Vlies care 
poate fi  tencuită Gerband 612.

1. Rama uşii
2. Beton
3. Izolare
4. Gerband 609, ermetică la presiune
5. Gerband 612, etanşă la difuziune



Izolarea rosturilor şi racordărilor 
în construirea faţadei, construcţii 
din sticlă, metal şi construcţii din 
elemente prefabricate 

Etanşarea sticlei izolante sub suportul de 
susţinere. O mare importanţă o are faptul 
că folia de aluminiu, în locurile îmbinate cu 
şurub nu se rupe mai departe, aşa cum în-
velişul butilic nu poate fi  detaşat de fi letul 
şurubului ci îl închide etanş.
Rezistenţa la umezeală, la sarcini mecanice 
şi acţiunea UV, reprezintă nivele înalte ale 
calităţii benzii din aluminiu cu adeziv butilic 
Gerband 602.

1. sub structură   2. Bandă de etanşare din cauciuc
3. Suport cuşac  4. Şurub de fi xare                         
5. Gerband 602, simplu adeziv

Etanşeizarea profi lelor metalice, a carcaselor 
din oţel şi căptuşelilor din tablă, împotriva 
umidităţii, a aerului, vibraţiilor şi coroziunii 
la îmbinări, suprapuneri şi racordări, cu ban-
da adezivă din cauciuc butilic auto-sudabil  
Gerband 651

1. Profi l din metal
2. Gerband 651, dublu adezivă

Etanşeizarea racordărilor între profi le de 
metal, lemn şi elemente prefabricate, pe 
tencuială netedă sau beton, cu bandă 
adezivă din cauciuc butilic auto-sudabil 
Gerband 651

1. Profi l din aluminiu 2. Tencuială
3. Gerband 651, dublu adezivă

Serele neîncălzite vor fi  temperate doar de soarele 
din exterior şi astfel reduc pierderile de căldură ale în-
tregii case. Ele formează o zonă tampon între interior
şi exterior. Serele încălzite în schimb eliberează can-
tităţi considerabile de energie în mediu. Aceste pier-
deri de căldură se pot însă diminua printr-un montaj 
deosebit al geamurilor şi prin etanşeizare
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Etanşare împotriva igrasiei şi apei freatice, conform 
DIN 18195, partea 4 până la partea 7

Membrană KSK auto-adezivă hidroizolantă 
pentru etanşarea verticală şi orizontală a 
construcţiei, conform DIN 18195, partea 
4 – 7, cu certifi cat de testare a supraveghe-
rii execuţiei construcţiei.
Sistemul de izolaţie Gerband este compus din 
membrana de etanşare, care se lipeşte la rece, 
Gerband 619, şnurul butilic 692 şi Butylprimer Ger-
band 6000. Sistemul de izolaţie foloseşte la izolarea 
construcţiilor care au contact cu solul împotriva umi-
dităţii solului şi a apei de infi ltraţie care nu se acu-
mulează, conform DIN 18195, partea 4, împotriva 
apei depresurizate pe suprafeţele acoperişului şi în 
spaţiile umede, conform DIN 18195, partea 5 şi îm-
potriva apei presurizate din exterior sau din interior, con-
form DIN 18195, partea 6 şi 7. Pentru izolări con-
form DIN 18195, partea 4 şi 5, izolarea trebuie să 
conţină cel puţin 1 strat, iar pentru izolările conform DIN 
18195, partea 6 şi 7, 2 straturi. La formarea pentru 
construcţia vanei (vană neagră), adâncimea de scu-
fundare este posibilă până la 10 m coloană de apă iar
la izolarea de combinare cu racord la o talpă de beton 
WU, prin folosirea şnurului butilic / şine de fi xare, este 
posibilă până la 3 m coloană de apă.

Lipire suprapusă şi izolarea unui perete 
exterior al pivniţei care are contact cu solul 
cu banda adezivă KSK din cauciuc butilic, 
sudată la rece, Gerband 619

1. Peretele exterior al pivniţei
2. Gerband 619, simplu adezivă



Izolare cu butil împotriva umidităţii şi radonului

Membranele cu crampoane sunt uşor de aşezat pe suprafaţă; ele pot fi  montate 
în mai multe feluri când este vorba de protecţia şi siguranţa construcţiei.

În zona exterioară, membranele cu crampoane protejează zidul de fundaţie împotriva 
umidităţii; ele sunt rezistente la bază şi garantează datorită structurii, o aerisire bună 
a construcţiei. În interior, membranele cu crampoane protejează pereţii interiori şi 
şapele peste podea, împotriva umidităţii şi oferă şi o amortizare efi cientă împotriva 
zgomotului şi a loviturilor. Membranele cu crampoane posedă o rezistenţă la difuzi-
une mărită, împotriva umidităţii ascendente. Prin structura membranelor, umiditatea 
este transportată peste întreaga suprafaţă către marginile aerisite. Membranele cu 
crampoane, montate, trebuie de aceea să fi e izolate consecvent ca fi ind rezistente la 
difuziune, în zonele cu îmbinări, până la deschizăturile de ventilare prevăzute. Pen-
tru acest lucru, cele mai potrivite sunt materialele de etanşare fl exibile auto-adezive 
Gerband din cauciuc butilic, care sunt deosebit de stabile împotriva contactului alca-
lin cu şapele, tencuiala şi mortarul. 

Izolare suprapusă a îmbinării 
longitudinale pentru două membrane 
cu crampoane, folosind banda adezivă 
sudată la rece din cauciuc butilic 
Gerband 651 
şi izolarea racordului de perete 
a membranei cu şnurul rotund 
din cauciuc butilic sudat la rece 
Gerband 692, auto-adeziv şi elastic

1. Peretele
2. Membrană cu crampoane
3. Gerband 651, dublu adezivă
4. Gerband 692, auto-adeziv

Izolare suprapusă a unei îmbinări 
transversale a două membrane cu 
crampoane, cu banda adezivă sudată la 
rece din cauciuc butilic Gerband 610

1. Podeaua
2. Membrana cu crampoane
3. Gerband 610, simplu adezivă

Radonul critic din subsol trebuie deviat 
peste structura tampon către ventilare 
fără a încărca încăperile locuite. Benzile 
adezive din cauciuc butilic şi materialele 
de izolare Gerband sunt foarte potrivite, 
datorită caracteristicilor impermeabile la 
gaz, pentru executarea „impermeabiliză-
rii la radon”, a construcţiei.
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Vă confruntaţi cu sarcini deosebite sau aveţi nevoie de un produs special pentru aplicaţia dumneavoastră? Vă rugăm să ne contactaţi.

Etanşarea şi repararea rosturilor 
şi racordărilor

Benzile adezive Vlies cu cauciuc butilic sunt ideale 
pentru etanşeizare în domeniul rosturilor şi a racor-
dărilor. Suprafaţa Vlies serveşte la o aderenţă mai 
bună a tencuielii şi a betonului cât şi la aplicarea cu 
pensula folosind vopsele emulsionate şi grunduri. 
Benzile adezive butilice Vlies, cu suprafaţa lor nea-
dezivă se potrivesc deosebit de bine la izolarea tre-
cerilor critice, ca de ex. metal / baze minerale sau de 
lemn / baze de metal.

Izolare secundară hidrofugă, a 
rosturilor sanitare în zona umedă 
pentru evitarea daunelor provocate 
de umezeală, cu banda adezivă 
butilică Vlies Gerband 612

Dacă pentru o montare 
este necesară o bandă 
adezivă de izolare 
butilică deosebit de 
subţire, trebuie folosită 
banda Gerband 611.

1. Ţeavă pentru evacuarea  
 apelor uzate
2. Gerband 6790

Materialele de izolare butilice, fără formă, fl exibile, 
se potrivesc peste tot locul, acolo unde este nece-
sar, ca prin cea mai simplă metodă să se efectu-
eze rapid izolarea împotriva umidităţii, a prafului, 
a mirosului şi unde montarea izolărilor măsurate 
fi x nu este posibilă sau este neeconomică.

Izolarea conductelor de scurgere 
cu cauciuc butilic şi amestec 
de formare pentru prelucrarea 
manuală Gerband 6790

Mai mult decât atât, se poate economisi energie 
printr-o aerisire controlată automat, mai ales 
dacă este conectată cu recuperarea de căldură 
care încălzeşte aerul curat rece cu ajutorul 
aerului evacuat, cald. Climatul sănătos de locuit 
necesită nu numai temperaturi adecvate ci şi o 
umiditate corectă a aerului.

Prin gătire, duş sau plantele de cameră, aerul de 
cameră absoarbe mai mulţi litri de apă; această 
umiditate poate fi  scoasă din clădire doar printr-o 
aerisire adecvată. Reglementarea Economisirii 
Energiei (EnEV) din 2002 (§5, paragraful 2) cere 
cu toate acestea pentru etanşeizarea unei clădiri 
izolate, un schimb minim de aer. Transportul de 
umiditate prin pereţi se va face oricum prea puţin, 
indiferent că sunt izolaţi, sau nu - pereţii nu respiră! 
Dacă umiditatea nu este scoasă printr-o ventilare 
corespunzătoare, aceasta se condensează pe 
suprafeţele mai reci. Acest lucru duce la un climat 
inconfortabil al camerei şi de cele mai multe ori 
duce la formarea de ciuperci. Prin instalaţiile de 
aerisire, ciupercile şi defecţiunile la construire se 
pot astfel evita într-un mod sigur. Instalaţiile de 
ventilare şi instalaţiile de evacuare a aerului uzat 
cu recuperarea de căldură pot doar atunci să 
devină efi ciente din punct de vedere al energiei 
dacă, clădirea este etanşă. Rata de schimbare a 
aerului, determinată cu testul BlowerDoor, trebuie 
să fi e în orice caz mai mică decât 1. În zona pasivă 
a casei, ratele de schimbare a aerului necesare 
sunt < 0,6 / h. 

Aerisirea asigură un climat 
de calitate foarte bună, 

1. Perete
2. Placă ceramică
3. Rosturi cu mastic pentru 
 rosturi
4. Pardoseală
5. Adeziv pentru plăci 
 ceramice
6. Placă de pardoseală
7. Gerband 612, simplu adeziv



Cereri de ofertă şi comenzi la e-mail: offi ce@gerband.de. Ne rezervăm dreptul de a modifi ca datele tehnice. Preţurile nu conţin TVA.

Etanşeizarea şi izolarea conductelor de încălzire, 
canalelor de ventilare şi aer condiţionat

Camerele încălzite confortabil şi apa caldă sunt lucruri 
de care nu te poţi lipsi atunci când e vorba de confort 
modern de locuit. Cu tehnica modernă de încălzire se 
produce căldură în camere şi apă caldă în mod econom 
şi ecologic. 

După o izolare şi etanşeizare generală a clădirii este nevoie 
doar de o încălzire redusă. De aceea trebuie să urmeze o în-
noire completă a instalaţiei de încălzire în timpul unei moder-
nizări integrale a clădirii. Doar aşa poate fi  corelată optim 
capacitatea cazanului, la cererea redusă. Cazanele de încălzire 
care nu mai sunt în conformitate cu cerinţele EcEn sau a ordo-
nanţei federale a protecţiei de emisii trebuie schimbate con-
form EcEn până la 31.12.06. La conductele de încălzire, cor-
puri de încălzit şi armături se pot economisi ore de kilowolţi, 
dacă circuitele care trec prin camerele neîncălzite vor fi  izolate 
conform EcEn. Izolarea trebuie să fi e etanşă la treceri, cotituri 
şi ramifi cări. Economic din punct de vedere al costurilor şi al 
energiei este dacă odată cu modernizarea încălzirii se reînno-
ieşte şi centrala de preparare a apei calde. Cele mai folosite 
sunt instalaţiile unde apa este încălzită de către cazanul de 
încălzire şi stocată pentru folosire în rezervoare de apă caldă 
bine izolate; şi aici trebuie avut în vedere o izolare termică 
completă.
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Izolarea îmbinărilor cu fl anşă 
a conductelor de ventilare şi 
de aer condiţionat cu banda           
adezivă butilică, Gerband 657 

Fixarea şi lipirea îmbinărilor 
longitudinale şi transversale 
a mantalelor tubului izolant, 
folosind banda adezivă din 
PVC moale Gerband 564 SE, 
gri-isogen

Lipirea şi etanşarea îmbinărilor 
longitudinale şi transversale a 
materialelor izolante din vată 
minerală caşerată cu aluminiu, 
cu bandă adezivă din aluminiu 
pur, Gerband 705, neinfl amabil

Izolarea ţevilor fălţuite Alufl ex 
şi a ţevilor de falţ paralel cât şi 
a izolaţiilor acoperite cu tablă 
în zona de interior şi exterior 
cu banda adezivă butilică din 
aluminiu Gerband 606

1. Canal de ventilare
2. Gerband 657, dublu adezivă

1. Cofraj al tubului izolant
2. Gerband 564, simplu adezivă

Prelucrăm gratis şi fără obligaţii problemele şi 
întrebările tehnice.
Va rugăm să ne contactaţi pe e-mail la: 
info@gerband.de

1. Conductă
2. Material termoizolant din fi bră minerală 
3. Folie de îmbinare din aluminiu - plase din  
 fi bre de sticlă 
4. Gerband 705, simplu adezivă
În funcţie de cerere prin tipul şi locul de 
montare, pot fi  folosite şi următoarele 
produse*:
• banda adezivă din aluminiu Gerband 706
• banda adezivă din aluminiu Gerband 712
• banda adezivă din aluminiu Gerband 715
• banda adezivă din aluminiu Gerband 718
• banda adezivă din aluminiu Gerband 725
• banda adezivă din aluminiu Gerband 733

1. Ţeavă de falţ paralel, galvanizată
2. Gerband 606, simplu adezivă

În funcţie de cerere prin tipul şi locul de montare, 
pot fi  folosite şi următoarele produse*:
• bandă adezivă - ţesătură Gerband 250
• bandă adezivă moale din PVC Gerband 560
• bandă adezivă butilică - ţesătură Gerband 600
• bandă adezivă butilică din aluminiu Gerband 601
• bandă adezivă butilică - PE Gerband 604
• bandă adezivă butilică - ţesătură 
 Gerband 614
• bandă adezivă butilică din aluminiu 
 Gerband 616
• bandă adezivă butilică din aluminiu Gerband 617



Vă confruntaţi cu sarcini deosebite sau aveţi nevoie de un produs special pentru aplicaţia dumneavoastră? Vă rugăm să ne contactaţi.

Benzi adezive simple de mascare pentru interior

Benzi adezive de mascare şi protecţie 

Mascarea marginilor drepte pe   
fon-duri netede în cazul lucrărilor 
de vopsire şi lăcuire cu ban-
da adezivă netedă din crep 
Gerband 135

Mascarea suprafeţelor mari cu 
perdele de acoperire din PE 
auto-adezive Gerband 131.88, 
cu fâşie marginală de lipire

Mascarea marginilor rotunjite pe 
fonduri netede şi cu asperităţi 
în cazul lucrărilor de vopsire 
cu banda adezivă din hârtie 
creponată Gerband 130 

1. Perete
2. Tocul uşii
3. Gerband 135, simplu adezivă 

1. Perete
2. Gerband 131.88, simplu adezivă, perdea  
 de acoperire din PE cu fâşie de lipire  
 simplu adezivă

1. Perete
2. Gerband 130, simplu adezivă
Atenţie:  benzile adezive din hârtie creponată    
  trebuie întotdeauna aplicate întinse.

Benzi de mascare simplu 
adezive pentru exterior

Fixarea foliilor de acoperire pe 
fonduri cu asperităţi precum ten-
cuiala, lemnul, cărămida, betonul, 
cu banda adezivă din ţesătură 
Gerband 249 „banda de piatră”

Mascarea în cazul lucrărilor de 
vopsire şi ghipsuire în interior şi 
exterior cu benzile adezive pentru 
folii Gerband 565 şi Gerband 566

Bandă de mascare dublu 
adezivă pentru exterior

Mascarea şi fi xarea sigură a 
foliilor de acoperire în interior şi        
exterior cu banda dublu adezivă        
pentru folii Gerband 935 

1. Perete
2. Uşa terasei
3. Gerband 935, verde/albă, 
 dublu adezivă

Folie auto-adezivă pentru 
protecţia în vederea mascării 
efi ciente a suprafeţelor netede în 
interior şi exterior Gerband 840

1. Perete                            2. Soclu
3. Folie de mascare 
4. Gerband 249, simplu adezivă 

1. Perete
2. Gerband 565, netedă sau alternativ 
 Gerband 566, cu striaţii 

1. Perete
2. Gerband 840, simplu adezivă



Cereri de ofertă şi comenzi la e-mail: offi ce@gerband.de. Ne rezervăm dreptul de a modifi ca datele tehnice. Preţurile nu conţin TVA.

Benzi adezive pentru montarea şi 
amortizarea zgomotului paşilor de la treptele de scară 

Amortizarea zgomotului paşilor 
şi fi xarea între treptele de scară 
şi sub structură, cu bandă 
adezivă butilică de amortizare 
Gerband 659 

1. Structura scării
2. treapta scării
3. Gerband 659, dublu adezivă

Benzi adezive pentru 
montarea şipcilor de 
soclu şi fi xarea 
covoarelor/mochetelor 

Lipirea covoarelor/mochetelor cu
banda adezivă pentru fi xare, rezis-
tentă la plastifi ant, Gerband 950

Lipirea sigură, pe întreaga supra-
faţă, cu posibilitatea de desprin-
dere ulterioară a covoarelor/moche-
telor, cu sistemul de fi xare uscată 
Gerband 958

Montarea şipcilor de soclu 
cu benzile adezive din poli-      
acrilat Gerband 973 sau    
Gerband 974

Montarea pardoselilor de 
cauciuc, mochetelor pentru 
trepte, şipcilor de soclu 
cu miez tare şi formarea  
soclului prin dusină cu 
banda adezivă din poli-
acrilat Gerband 975 

1. Pardoseală din cauciuc
2. Gerband 975, dublu adezivă

Montarea şipcilor de soclu 
cu miez tare folosind banda 
adezivă din poli-acrilat 
Gerband 975 

1. Perete
2. Şipcă de soclu cu miez tare
3. Strat de separare din hârtie
 siliconizată
4. Gerband 975, dublu adezivă

1. Perete
2. covor/mochetă
3. Gerband 973, dublu adezivă

1. Perete
2. covor/mochetă
3. Gerband 958, dublu adezivă

1. Perete
2. covor/mochetă
3. Gerband 950, dublu adezivă

G
er

b
an

d
: 

R
en

o
va

re
, A

m
en

aj
ăr

i i
n

te
ri

o
ar

e



Vă confruntaţi cu sarcini deosebite sau aveţi nevoie de un produs special pentru aplicaţia dumneavoastră? Vă rugăm să ne contactaţi.

Gerband 130 
Bandă adezivă crep, superioară
Suport: Hârtie creponată,  
  superioară
Grosime:             0,29 mm
Rezistenţă la rupere:   ≥ 60 N / 25 mm
Putere de lipire:      ≥ 3 N / 25 mm

Gerband 130 este o bandă adezivă de mascare 
impregnată, foarte elastică (35 % alungire până 
la rupere) acoperită cu un material adeziv coeziv 
din cauciuc natural. Este ideală pentru curbe şi 
contururi. Pentru acoperiri pe parcursul lucrărilor 
de zugrăvit.

Lăţimi mm

€ /Rolă

Role per 
cutie

Culoare

Lungime 50 m  şamoa

Lăţimi mm

€ /Rolă

Role per 
cutie

Culoare

Lungime 50 m  şamoa

Gerband 135 
Bandă adezivă crep, netedă
Suport: Hârtie creponată, netedă                    
Grosime: 0,13 mm
Rezistenţă la rupere: ≥ 80 N / 25 mm
Putere de lipire: ≥ 5 N / 25 mm
Rezistenţă la temperaturi: până la 90 °C

Gerband 135 este o bandă adezivă de mascare 
impregnată, rezistentă la rupere, elastică, cu un 
material adeziv din cauciuc natural care rezistă 
temporar la temperaturi ridicate. Pentru scopuri de 
acoperire în cazul lucrărilor de lăcuire şi vopsire.

Gerband 131.88 
Folie de acoperire PE, auto-adezivă 
cu bandă adezivă crep
Suport: Folie PE, transparent,    
 pliată şi înfăşurată pe rolă
Grosimea foliei: 0,01 mm
Putere de lipire: 6 N / 25 mm

Gerband 131.88 este produsă dintr-o folie 
subţire din polietilenă, rezistentă la rupere şi 
elastică. La una din margini este dotată cu 
bandă auto-adezivă netedă crep Gerband 
131. Folia PE este pliată pe lăţime de mai 
multe ori, iar după lipire se poate desfăşura 
foarte uşor. Gerband 131.88 este ideală 
pentru lipirea rapidă a unor suprafeţe mari, în 
cazul lucrărilor de zugrăvire interioară.

Lăţimi mm

€ /Rolă

Role per 
cutie

Culoare

Lungime 33 m transparent

Lăţimi mm

€ /Rolă

Role per 
cutie

Culoare

Lungime 20 m transparent

Gerband 259.88 
Folie de acoperire PE, auto-adezivă 
cu bandă adezivă textilă
Suport: Folie PE, transparentă,   
 pliată şi înfăşurată pe rolă
Grosimea foliei: 0,01 mm
Putere de lipire: 8 N / 25 mm

Gerband 259.88 este produsă dintr-o folie 
subţire din polietilenă, rezistentă la rupere 
şi elastică. La una din margini este dotată 
cu bandă auto-adezivă textilă Gerband 259. 
Folia PE este pliată pe lăţime de mai multe 
ori, iar după lipire se poate desfăşura foarte 
uşor. Gerband 259.88 este ideală pentru 
lipirea rapidă a unor suprafeţe mari, în cazul 
lucrărilor de vopsire în interior şi exterior.



Cereri de ofertă şi comenzi la e-mail: offi ce@gerband.de. Ne rezervăm dreptul de a modifi ca datele tehnice. Preţurile nu conţin TVA.

Gerband 186 hermetic  
Bandă adezivă pentru izolaţie  
Suport:      Hârtie specială 
  învelită cu PE, 
  impermeabilă, 
  ermetică
Grosime:  0,35 mm
Rezistenţă la rupere: ≥ 200 N / 25 mm
Putere de lipire: 40-60 N / 25 mm
Temperaturi:  -40 °C până la +80 °C
Specifi caţii: corespunde cerinţelor,
  DIN 4108 partea 7

Gerband 186 este o bandă adezivă etanşă, 
stabilă din punct de vedere al dimensiunilor, 
rezistentă la rupere, cu un material adeziv 
special din acrilat cu o putere mare de lipire  
şi cu o rezistenţă ridicată la îmbătrânire. 
Gerband 186 este rezistentă la căldură şi  
frig.  
Se utilizează pentru lipiri etanşe a racordurilor 
drepte şi pentru îmbinările rosturilor antişoc 
a foliilor de barieră anti-vapori şi a straturilor 
ermetice netede în cazul acoperişurilor 
abrupte conform DIN 4108 partea 7.

Gerband 186 poate fi  imprimată cu logo-
ul companiei dumneavoastră; se imprimă 
maxim 3 culori. 

Alte dimensiuni se pot obţine la cerere.  

Lăţimi mm

€ /Rolă

Role per 
cutie

Culori

Lungime 40 m – diametru interior Ø 76,5 mm alb-neutru
alb-ermetic

€ /Rolă

Role per 
cutie

Lungime 40 m – diametru interior Ø 85 mm

Lăţimi mm

alb cu 
imprimare

Gerband 186 ermetic  1- culoare imprimată pozitiv, conform specifi caţiilor individuale

2 culori de imprimare – plus 5 % / 3 culori de imprimare – plus 15 % / imprimare negativă – plus 15 %

€ /Rolă

Lungime 40 m

Gerband 186 ermetic–piese ştanţate pentru repararea straturile ermetice deteriorate; 
 perforate transversal pe role cu strat despărţitor cu extensie (fi nger lift)

Format

Părţi pre-tăiate 
per rolă

Role per cutie

Lăţimi mm CuloriGerband 249
Bandă adezivă textilă 
Suport:  ţesătură din celofi bră,  
 laminată - PE
Grosime:     0,25 mm
Rezistenţă la rupere: 110 N / 25 mm
Putere de lipire:  ≥ 8 N / 25 mm

Gerband 249 este o bandă adezivă din 
ţesătură de celofi bră, cu fi lm din polietilenă, 
rezistentă la rupere, cu adeziv din cauciuc 
natural agresiv şi rezistenţă mare la 
îmbătrânire.
Se utilizează pentru izolarea conductelor şi 
a canalelor de aerisire, pentru fi xarea foliilor 
pe suprafeţe problematice, precum ar fi  ghips 
sau beton („banda de piatră”), pentru lipirea 
foliilor din PE pe construcţii sau pentru 
îndepărtarea azbestului. Derulare uşoară.

€ /Rolă

Lungime 50 m

Role per 
cutie

gri-argintiu
alb

negru

alb-neutru
alb-ermetic

alb-neutru
alb-ermetic

Repararea unei membrane anti-condens 
cu Gerband 186

€ /Rolă

Lungime 40 m Cantitate de preluare

€ /Rolă

€ /Rolă

€ /Rolă

role

role

role

roleDe la
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Gerband 250 
Bandă adezivă textilă
Suport:      ţesătură din celofi bră,  
  laminată - PE
Grosimea foliei:  0,25 mm
Rezistenţa la rupere:  110 N / 25 mm
Putere de lipire: 10 N / 25 mm

Gerband 250 este o bandă adezivă din  
ţesătură de celofi bră, cu fi lm din polietilenă, 
rezistentă la rupere, cu adeziv din cauciuc 
natural agresiv si rezistenţă mare la îmbă-
trânire. Se derulează uşor şi se foloseşte 
pentru izolarea, sigilarea ţevilor şi a conduc-
telor de încălzire şi aerisire, pentru fi xarea şi 
îmbinarea foliilor PE pe parcursul lucrărilor de 
construcţii şi in timpul risipirii azbestului, dar 
şi pentru mascare în timpul zincării galvanice 
la cald. Gerband 250 mai este folosită ca şi 
aşa numita „banda Gaffer” pentru legarea 
şi izolarea cablurilor, pentru marcaj colorat 
dar şi pentru fi xarea marginilor covoarelor în 
timpul expoziţiilor.

Culori speciale începând cu 3.000 mp.

Lăţimi mm

€ /Rolă

Role per 
cutie

Culori

Lungime 50 m gri-argintiu
negru
roşu

galben
albastru

maro
verde -oliv
(RAL 6031)

Gerband 301 sk 
Bandă de etanşare deschisă 
pentru difuziune
Suport: folie triplu 
  stratifi cată / laminare  
  neţesută
Culoare: albastră
Valoare Sd: cca 1 m
Impermeabilitate: specifi cată
Se poate aplica mortar: specifi cat

Gerband 301 sk este o bandă de etanşare 
deschisă pentru difuziune care poate fi  aplicată 
pentru etanşarea îmbinărilor la uşi şi ferestre. 
Gerband 301 sk este fl exibilă, rezistentă la 
rupere şi smulgere şi este impermeabilă. 
Gerband 301 sk este confecţionată cu o 
bandă simplu auto-adezivă pentru aplicarea 
uşoară pe fereastră.
Gerband 301 sk este folosită pe partea rece 
a structurii, adică pe peretele exterior.

Lăţimi mm

€ /Rolă

Role per 
cutie

Culoare

Lungime 30 m albastru

Pentru îmbinarea Gerband 301 sk vă recomandăm adezivul de 
înalta performanţă Gerband Fortax 6600.

Gerband 305 sk  
Bandă de etanşare deschisă 
pentru difuziune
Suport: folie / laminare   
  neţesută
Grosime: 0.6 mm
Valoare Sd: cca 5 m
Impermeabilitate: cca. 100 cm WS/1 h
Rezistenţa la temperaturi: între -40 şi +90 °C

Gerband 305 sk este o folie de etanşare deschisă 
pentru difuziune care poate fi  aplicată pentru 
etanşarea îmbinărilor la ferestre şi construirea 
faţadelor. Gerband 305 sk este fl exibilă şi 
rezistentă la rupere şi smulgere. Gerband 
305 sk este prevăzută cu o bandă izolantă din 
cauciuc butilic Gerband 650 sudabilă la rece, şi 
este disponibilă în două versiuni:
a) cu adeziv pe o singură parte
b) cu adeziv pe ambele părţi
Gerband 305 sk este folosită pe partea rece a 
structurii, adică pe peretele exterior.

Lăţimi mm

€ /Rolă

Role per 
cutie

Culoare

Lungime 25 m antracit

Pentru îmbinarea Gerband 305 sk vă recomandăm adezivul  
de înaltă performanţă Gerband Fortax 6600.

auto-adezivă pe o parte  

€ /Rolă

Role per 
cutie

auto-adezivă pe 
ambele parţi
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Gerband 350 sk 
Bandă de etanşare închisă pentru 
difuziune
Suport: bandă triplu   
 stratifi cată / laminare  
 neţesută
Culoare: roşie
Valoare Sd: cca 50 m
Impermeabilitate: specifi cată
Se poate tencui: specifi cat
Gerband 350 sk este o folie de etanşare închisă 
pentru difuziune care poate fi  aplicată pentru 
etanşeizarea îmbinărilor la uşi şi ferestre. 
Gerband 350 sk este fl exibilă, rezistentă la 
rupere şi smulgere şi este deosebit de 
rezistentă la aburi. Gerband 350 sk este 
confecţionată cu o bandă simplu auto-adezivă 
pentru aplicarea uşoară pe fereastră.
Gerband 350 sk este folosită pe partea caldă 
a structurii, adică pe peretele interior.

Lăţimi mm

€ /Rolă

Role per 
cutie

Culoare

Lungime 30 m rosie

Pentru îmbinarea Gerband 350 sk vă recomandăm adezivul de 
înaltă performanţă Gerband Fortax 6600.

Gerband 311 
Bandă adezivă din spumă 
impregnată, pre-comprimată
Suport: Spumă PUR, 
  ignifugată
Forma de livrare: comprimată
Putere de lipire: ≥ 6 N / 25 mm
Rezistenţa la temperaturi:  -20°C până la + 80°C
Rezistentă la ploaie: DIN 18055

Gerband 311 este o bandă adezivă din spumă 
PUR fi nă, impregnată complet cu un adeziv 
poli-acrilic ignifug. Gerband 311 este adezivă 
pe o singură parte. Pentru etanşarea rosturilor, 
îmbinărilor la ferestre în interior şi exterior, 
pentru sistemele de stripare dar şi pentru lipirea 
membranelor etanşe şi anti-aburi de la îmbinări la 
componentele construcţiei şi la scutul structural. 
Avantajele deosebite ale benzii Gerband 311 sunt 
următoarele:
- rezistentă la ploi torenţiale şi vânturi   
 pană la 300 Pa
- utilizabilă la orice temperaturi
- este permeabilă la vapori
- este rezistentă la intemperii
- este anti-fonantă 
- rezistentă la îmbătrânire mare
- umple suprafeţe cu asperităţi
- compensează jocul îmbinării
- nu conţine azbest, fi bre şi halogeni
- nu conţine CFC
Mişcările materialelor de construcţie şi elongaţiile 
cauzate de temperatură vor trebui adăugate la 
lăţimea îmbinării.

Lăţimea rolei 
mm

Lăţimea rolei 
mm

Culori

gri
negru

gri
negru

Pentru rosturi cu lăţimi de 2 – 6 mm Pentru rosturi cu lăţimi de 4 – 7 mm

Starea 
rosturilor fi nă medie dură

Starea 
rosturilor fi nă medie dură

€ /Rolă

Role per 
cutie

Role per 
cutie

Lungime rolă

€ /Rolă

Role per 
cutie

Role per 
cutie

Lungime rolă

Pentru rosturi cu lăţimi de 5 – 9 mm Pentru rosturi cu lăţimi de 6 – 12 mm

Starea 
rosturilor fi nă medie dură

Starea 
rosturilor

€ /Rolă

Role per 
cutie

Lungime rolă

€ /Rolă

Role per 
cutie

Lungime rolă

fi nă medie dură

 Specifi caţie Normă Clasifi care
 Clasa materialului de construcţie DIN 4102-1 B2 normal infl amabil 
 Etanşeitatea îmbinărilor DIN 4108-7 Condiţii îndeplinite
 Permeabilitatea îmbinărilor DIN 18 055 a < 0,1 m3/ [h*m*(daPa)n]
 Rezistentă la ploi torenţiale DIN 18 055 300 Pa rezistenţa la ploaie 
   la lăţimea rosturilor maxim 
   acceptabilă
 Rezistentă la intemperii  DIN 53 387 Condiţii îndeplinite  
 Compatibilitate cu materialele 
 de construcţii DIN 52 453 Condiţii îndeplinite  
 Termen de depozitare  1 an
 Temperatura de depozitare  < 20 °C
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Gerband 315 
Bandă adezivă din spumă
Impregnată, pre-compresată
Suport: Spumă PUR, 
  ignifugată
Forma de livrare: comprimată
Putere de lipire: ≥ 6 N / 25 mm
Rezistenţa la temperaturi: -40°C până la +100°C
Rezistenţă la ploaie: DIN 18055

Gerband 315 este o bandă adezivă din spumă  
PUR fi nă, impregnată complet cu un adeziv 
poli-acrilic ignifug. Gerband 315 este auto-
adezivă pe o singură parte.
Gerband 315 este utilizată pentru etanşarea 
impermeabilă a îmbinărilor şi rosturilor în 
construcţii supra- şi subterane, pentru 
etanşarea interioară şi exterioară a îmbinărilor 
la ferestre, pentru sistemele de stripare 
dar şi pentru etanşarea foliilor anti-condens 
şi a membranelor anti-abur la îmbinarea 
către componentele construcţiei sau la scutul        
structural. 
Avantajele deosebite ale benzii Gerband 315 
sunt următoarele:
- rezistentă la ploi torenţiale şi vânturi   
 până la 600 Pa
- ignifugă, conform DIN 4102 - 1
- se poate utiliza la orice temperaturi
- este permeabilă de către vapori
- este rezistentă la intemperii  
- este antifonantă
- foarte rezistentă la îmbătrânire
- umple suprafeţe cu asperităţi
- compensează jocul îmbinării
- nu conţine azbest, fi bre şi halogeni
- nu conţine CFC

Mişcările materialelor de construcţie şi 
elongaţiile cauzate de temperatură vor trebui 
adăugate la lăţimea îmbinării.

Lăţimea rolei 
mm

Lăţimea rolei 
mm

Culoare

gri

Pentru rosturi cu lăţimi de 1,5 – 3 mm Pentru rosturi cu lăţimi de 2 – 4 mm

Starea 
rosturilor fi nă medie dură

Starea 
rosturilor fi nă medie dură

€ /Rolă

Role per 
cutie

Lungime rolă

€ /Rolă

Role per 
cutie

Lungime rolă

Lăţimea rolei 
mm

Lăţimea rolei 
mm

gri

Pentru rosturi cu lăţimi de 3 – 6 mm Pentru rosturi cu lăţimi de 4 – 7 mm

Starea 
rosturilor fi nă medie

Starea 
rosturilor fi nă medie dură

€ /Rolă

Role per 
cutie

Lungime rolă

€ /Rolă

Role per 
cutie

Lungime rolă

dură

Lăţimea rolei 
mm

Lăţimea rolei 
mm

gri

Pentru rosturi cu lăţimi de 5 – 9 mm Pentru rosturi cu lăţimi de 6 – 12 mm

Starea 
rosturilor fi nă medie

Starea 
rosturilor fi nă medie dură

€ /Rolă

Role per 
cutie

Lungime rola

€ /Rolă

Role per 
cutie

Lungime rola

dură

Lăţimea rolei 
mm

Lăţimea rolei 
mm

gri

Pentru rosturi cu lăţimi de 7 – 14 mm Pentru rosturi cu lăţimi de 9 – 18 mm

Starea 
rosturilor fi nă medie

Starea 
rosturilor fi nă medie

€ /Rolă

Role per 
cutie

Lungime rolă

€ /Rolă

Role per 
cutie

Lungime rolă

dură

 Specifi caţie Normă Clasifi care
 Clasa materialului de construcţie DIN 4102-1 B1 ignifug
 Etanşeitatea îmbinărilor DIN 4108-7 Condiţii îndeplinite
 Permeabilitatea îmbinărilor DIN 18 055 a < 0,1 m3/ [h*m*(daPa)n]
 Rezistentă la ploi torenţiale DIN 18 055 600 Pa rezistenţa la ploaie la   
        lăţimea îmbinării maxim acceptabilă
 Rezistentă la efectele agenţilor atmosferici  DIN 53 387 Condiţii îndeplinite 
 Compatibilitate cu materialele de construcţii  DIN 52 453 Condiţii îndeplinite 
 Termen de depozitare  1 an
 Temperatura de depozitare  < 20 °C

Etanşeizarea îmbinărilor şi rosturilor la 
construcţii de hale si faţade cu Gerband 315
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Gerband 560
Bandă adezivă din PVC moale
Suport: folie din PVC moale
Grosime: 0,14 mm
Rezistentă la rupere: 70 N / 25 mm
Rezistentă de lipire: 4,5 N / 25 mm

Gerband 560 este o bandă adezivă fi nă 
din PVC, rezistentă la rupere, pliabilă 
şi cu un adeziv din cauciuc natural, 
rezistenţă mare la îmbătrânire, aderenţă  
şi rezistenţă mare la forfecare.
Se utilizează pentru mascarea şi acoperirea 
materialelor izolante, fi xarea şi legarea 
învelitorilor şi colierelor izolatoare, 
etanşarea ţevilor şi a tuburilor de aerisire. 

Lăţime mm

€ /Rolă

Role per 
cutie

Culori

Lungime 25 m negru
gri-metalizat

€ /Rolă

Role per 
cutie

Lungime 33 m gri-metalizat

Gerband 562
Bandă adezivă din PVC moale
Suport: folie din PVC moale
Grosime: 0,20 mm
Rezistenţă la rupere: 110 N / 25 mm
Rezistentă de lipire: 4,0 N / 25 mm

Gerband 562 este o bandă adezivă moale din 
PVC, rezistentă la rupere, pliabilă, cu un adeziv 
din cauciuc natural, rezistenţă la îmbătrânire, 
aderenţă şi rezistenţă mare la forfecare.
Pentru căptuşirea şi îmbinarea învelitorilor 
izolatoare şi a materialului din spumă şi pentru 
etanşeizarea ţevilor şi a tuburilor de aerisire.

Lăţime mm

€ /Rolă

Role per 
cutie

Culoare

Lungime 20 m gri-metalizat

Gerband 564
Bandă adezivă din PVC moale
Suport: folie din PVC moale
Grosime: 0,14 mm
Rezistenţă la rupere: 60 N / 25 mm
Putere de lipire: 6,0 N / 25 mm

Gerband 565 este o bandă moale din PVC, 
ignifugă cu efect de auto-stingere şi un adeziv 
puternic din cauciuc natural cu o rezistenţă 
mare la forfecare şi îmbătrânire.
Se foloseşte pentru fi xarea şi legarea îmbinărilor 
transversale şi longitudinale învelite şi izolate cu 
PVC şi a peliculelor de izolare din PVC.

Lăţime mm

€ /Rolă

Role per 
cutie

Lungime 10 m

Izolarea conductelor cu Gerband 564

€ /Rolă

Role per 
cutie

Lungime 25 m

€ /Rolă

Role per 
cutie

Lungime 25 m

Culori

negru
gri-isogen

gri-metalizat
sidef

gri-isogen
negru

gri-isogen
negru

Fiecare rolă este bine protejată, 
împachetată într-o pungă din 
folie-PP. Discurile laterale, pe 
care utilizatorul le poate aplica 
singur, se pot livra la cerere.

Versiune cu 
discuri laterale 

Fiecare rolă e prevăzută 
complet cu discuri laterale
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Gerband 565
Bandă adezivă de mascare
Suport: folie din PVC moale
Grosime: 0,15 mm
Rezistenţă la rupere: 75 N / 25 mm
Rezistenţă la lipire: 4 N / 25 mm

Gerband 565 este o folie de mascare din 
cauciuc natural, pliabilă, cu aderenţă mare  
si rezistenţa bună la îmbătrânire. 
Se poate aplica şi la temperaturi scăzute. 
Pentru mascare în timpul vopsirii şi aplicării 
mortarului în interior, exterior ca şi pentru 
marcarea pardoselilor.

Lăţime mm

€ /Rolă

Role per 
cutie

Lungime 33 m

Culori 

galben
alb

portocaliu

Gerband 566
Bandă adezivă de mascare
Suport: folie din PVC moale  
 striată
Grosime: 0,16 mm
Rezistenţă la rupere: 55 N / 25 mm
Rezistenţă la lipire: 5 N / 25 mm

Gerband 566 este o bandă adezivă de 
mascare din cauciuc natural, pliabilă, 
cu aderenţă mare si rezistenţă bună la 
îmbătrânire. Datorită suportului cu striaţii, se 
poate rupe uşor cu mâna. 
Gerband 566 se poate prelucra bine şi la
temperaturi scăzute, pentru mascare în                    
timpul vopsirii şi aplicării mortarului în interior 
şi exterior.

Lăţime mm

€ /Rolă

Role per 
cutie

Lungime 33 m

Culori 

galben
alb

Gerband 570
Bandă adezivă pentru protecţie 
anti-corozivă
Suport: folie din PVC moale 
Grosime: 0,25 mm
Rezistenţă la rupere: 110 N / 25 mm
Rezistenţă la lipire: 8 N / 25 mm
Gerband 570 este o bandă adezivă din folie 
moale -PVC cu adeziv din cauciuc natural, deose-
bit de stabilă şi rezistentă  la rupere, cu aderenţă 
puternică şi rezistenţă la îmbătrânire. 
Gerband 570 este rezistentă la frig, impermeabi-
lă şi are o largă rezistenţă la elemente chimice; 
pentru protecţia anticorozivă a ţevilor, stâlpilor 
de iluminat şi a ţevilor subterane.

Lăţime mm

€ /Rolă

Role per 
cutie

Lungime 30 m

Culoare

negru

Gerband 571
Bandă adezivă de formare a 
îmbinărilor
Suport: folie din PVC moale
Grosime: 0,17 mm
Rezistenţă la rupere: 70 N / 25 mm
Putere de lipire: 4 N / 25 mm

Gerband 571 este o bandă izolantă din folie     
moale şi pliabilă cu un adeziv gros şi foarte 
aderent din cauciuc natural.
Ca „bandă de beton” pentru îmbinarea 
articulaţiilor elementelor de cofraj.

Lăţime mm

€ /Rolă

Role per 
cutie

Lungime 33 m

Culoare

galben
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Gerband 586 hermetic  
Bandă adezivă de etanşare din PE
Suport: folie din polietilenă
 stabilizată UV
Grosime: 0,35 mm
Rezistenţă la rupere: ≥ 50 N / 25 mm
Elongaţie: 130 %
Putere de lipire:  30,0 N / 25 mm
Temperaturi:  -40 °C până la +80 °C
Specifi caţii:      cerinţe îndeplinite   
 conform DIN 4108   
 partea 7

Gerband 586 hermetic este o bandă adezivă 
din PE de etanşare, pliabilă şi elastică, cu 
un adeziv special poli-acrilic, cu putere de 
lipire foarte mare şi rezistenţă deosebită la 
îmbătrânire. Gerband 586 este rezistentă la 
rece şi la cald.

Gerband 586 hermetic 
este prevăzută cu o fi bră poliamidică 
încrustată în adeziv, care întăreşte banda 
prevenind supra-expandarea în timpul 
aplicării.

Pentru lipirea şi etanşarea suprapunerilor, a 
îmbinărilor şi a întrepătrunderilor barierelor 
anti-vapori în zonele abrupte ale acoperişului, 
în conformitate cu DIN 4108 partea a 7-a. 
Gerband 586 se poate livra cu logo individual al 
clientului; sunt disponibile maxim 3 culori.

Lăţime mm

€ /Rolă

Role per 
cutie

Lungime 25 m – diametru intern 76,5 mm

Culori

verde-neutru 
verde-ermetic

Gerband 586 hermetic

€ /Rolă

Role per 
cutie

Lungime 25 m – diametru intern 85,0 mm

Gerband 586 hermetic

€ /Rolă

Lungime 25 m  Cantitate cumpărată

Gerband 586 hermetic într-o culoare, imprimat pozitiv

144 – 288 role

289 – 576 role

577 – 1.079 role

Începând de la 1080 role

Imprimare în 2 culori – plus 5 % | imprimare în 3 culori – plus 15 % | imprimeu negativ – plus 15 %

€ /Rolă

€ /Rolă

€ /Rolă

Pentru comenzi care depăşesc 24.000 mp livrăm fi ecare culoare şi fi ecare imprimare într-o 
culoare, fără costuri suplimentare

verde 

verde-neutru 
verde-ermetic

Îmbinarea unei întrepătrunderi printr-o folie 
anti-vapor de tocul unui geam cu Gerband 
586

Etanşarea unei întrepătrunderi printr-o folie 
anti-vapor cu Gerband 586

€ /  rola de 25 m

Preţ suplimentar Versiune

Gerband 586 hermetic într-o culoare, imprimat pozitiv

cu hârtie de protecţie siliconizată, împărţită 
simetric longitudinal cu fi nger lift; 

€ /  rola de 25 m Cu o zonă mediană fără adeziv; ordinea 
şi lăţimile zonelor pot fi  alese, sau cu 
hârtia de protecţie împărţită tri-simetric cu 
suprapunere mijlocie şi fi nger lift.

Lăţimile zonelor adezive acoperite dar şi ordinea în care se îndepărtează benzile de 
acoperire pot fi  alese în mod liber; imprimare suplimentară într-o culoare se taxează 
suplimentar cu 10 %.



Vă confruntaţi cu sarcini deosebite sau aveţi nevoie de un produs special pentru aplicaţia dumneavoastră? Vă rugăm să ne contactaţi.

Gerband 600
Bandă adezivă butilică
Suport: ţesătură / aliaj
 din aluminiu
Grosime: 0,5 mm
Rezistenţă la rupere:  140 N / 25 mm
Alungire: 15 %
Cauciuc butilic: negru
Puterea de lipire:  > 10,0 N / 25 mm
Rezistenţa la temperaturi: -30°C până la +60°C

Suportul benzii adezive Gerband 600, este 
format dintr-o ţesătură PE rezistentă la rupere, 
laminată pe o folie de aluminiu, acoperită cu  
adeziv din cauciuc butilic sudat la rece. Gerband 
600 etanşează durabil ţevile rigide şi fl exibile, 
tuburile de aerisire din aluminiu, oţel 
galvanizat, polietilenă sau PVC.

Lăţime mm

€ /Rolă

Role per 
cutie

Lungime 20 m

Culoare

aluminium- 
deschis

Gerband 601
Bandă adezivă butilică
Suport: laminare PE/ aluminiu
 „siguranţă la cuie”
Grosime: 1,1 mm
Rezistenţă la rupere:  110 N / 25 mm
Elongaţie: 200 %
Butil cauciuc: gri
Putere de lipire:      > 20,0 N / 25 mm
Adeziune iniţială: foarte puternica
Rezistenţa la temperaturi: -30°C până la +80°C

Suportul benzii adezive Gerband 601, este 
format dintr-o folie rezistentă la rupere, 
laminată cu aluminiu/PE, foarte rezistentă, 
acoperită cu adeziv din cauciuc butilic 
sudat la rece. Gerband 601 se utilizează în 
construcţii pentru etanşarea ţevilor şi tuburilor 
de aer, a spaţiilor libere şi a îmbinărilor de 
zidărie, beton şi lemn, dar şi pentru lipirea 
impermeabilă a foliilor şi altor suprafeţe 
de protejare împotriva aerului, în 
conformitate cu DIN 4108 partea a 7-a.

Lăţime mm

€ /Rolă

Role per 
cutie

Lungime 10 m

Culoare

aluminium-  
deschis

Suprafeţele absorbante, poroase sau nisipoase trebuie 
grunduite sufi cient cu Gerband-Butil- Primer 6000, iar  
plăcile din fi bră lemnoasă cu Gerband-Primer 6200.

Gerband 602
Bandă adezivă butilică
Suport: laminare din 
 aluminiu / PE
 „siguranţă la şuruburi”
Grosime:  0,9 mm
Rezistenţă la rupere:  110 N / 25 mm
Alungire: 200 %
Cauciuc butilic: negru
Putere de lipire:  ≥ 30,0 N / 25 mm
Rezistenţa la temperaturi: - 30°C până la +80°C

Suportul benzii Gerband 602, este format 
dintr-o folie rezistentă la rupere, laminată cu 
aluminiu/PE, foarte rezistentă şi acoperită cu 
adeziv din cauciuc butilic sudat la rece. 
Gerband 602 se utilizează în construcţii 
pentru etanşarea geamurilor izolate sub 
şina de fi xare. Calităţile sale principale sunt 
rezistenţa la rupere a foliei de aluminiu în 
punctele de înfi letare ale şurubului şi faptul că   
fi letul nu îndepărtează adezivul de cauciuc 
butilic. Factorii care infl uenţează cel mai mult 
calitatea acestui produs sunt apa, încărcătura 
mecanică, şi razele UV.

Lăţime mm

€ /Rolă

Role per 
cutie

Lungime 20 m versiune: cu suportul de acoperire tăiat la nivel

Culori

aluminium-  
deschis

€ /Rolă

Role per 
cutie

Lungime 20 m versiune cu suportul de acoperire mai lat (fi nger lift)

Indicaţii: Pentru protejarea suprafeţelor profi lelor din metal şi aluminiu in timpul
  transportării şi a instalării, vă recomandăm să folosiţi Gerband 842.

aluminium-  
deschis
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Gerband 604
Bandă adezivă butilică - PE
Suport: folie din polietilenă
Rezistentă la rupere: ≥ 40,0 N / 25 mm
Elongaţie: 300 % 
Butil cauciu: gri
Putere de lipire: ≥ 15 N / 25 mm
Adeziune: iniţială foarte puternică
Rezistenţă la temperaturi: -30°C până la +80°C

Suportul benzii adezive Gerband 604, 
este o folie din polietilenă pliabilă, elastică, 
acoperită cu adeziv din cauciuc butilic 
sudat la rece. Se utilizează pentru o 
etanşare durabilă a ţevilor rigide şi fl exibile, 
tuburilor de aerisire din aluminiu, oţel 
galvanizat, polietilenă sau PVC.
Gerband 604, la grosimea totală de 1,0 mm, 
se utilizează şi ca bandă de etanşare sub 
cuiele bătute în leţuri.

Lăţime mm

€ /Rolă

Role per 
cutie

Lungime 15 m Versiune: grosime totală de 0,6 mm

Culori

gri-metalizat

€ /Rolă

Role per 
cutie

Lungime 15 m Versiune: grosime totală de 1,0 mm gri-metalizat

Gerband 605
Bandă adezivă butilică
Suport: fi lm-poliolefi n,
 foarte elastică
Grosime: 2,0 mm
Elongaţie: 300 %
Butil cauciuc: negru
Putere de lipire: ≥ 30,0 N / 25 mm
Adeziune: iniţială foarte puternică
Rezistentă la temperaturi:  -30°C până la +80°C

Suportul benzii adezive Gerband 605, este o 
folie de poliolefi nă groasă şi extrem de 
elastică, longitudinal şi transversal, acoperită 
cu adeziv din cauciuc butilic sudat la rece.
Gerband 605 lipeşte şi etanşează sigur 
metale, plastic, zidărie, beton şi lemn.
Gerband 605 se utilizează în domeniul     
acoperişurilor şi construcţiilor supraterane 
ca bandă de etanşare a straturilor ermetice  
conform DIN 4108 partea a 7-a, îndeosebi 
acolo unde etanşarea formelor geometrice 
complexe necesită o bandă enorm de   
fl exibilă.

Lăţime mm

€ /Rolă

Role per 
cutie

Lungime 10 m

Culoare

negru

Suprafeţele absorbante, poroase sau nisipoase trebuie 
grunduite sufi cient cu Gerband-Butil-Primer 6000, iar  
plăcile din fi bră lemnoasă cu Gerband-Primer 6200.

Gerband 606 culoare-aluminiu

Gerband 607 gri-plumb
Bandă adezivă butilică
Suport: laminat din alu/PETP
Grosime: 1,0 mm
Rezistenţa la rupere: 60 N / 25 mm
Elongaţie: 20 %
Butil cauciuc: gri
Putere de lipire: ≥ 15 N/ 25 mm
Lipire: foarte puternica
Rezistenţa la temperaturi: -30 °C până la +80 °C

Gerband 606/607 sunt benzi adezive 
butilice care se utilizează pentru lipirea 
ţevilor izolate cu tablă de metal, tuburi de 
aerisire în sisteme de încălzire, răcire şi 
ventilaţie, ca barieră împotriva umidităţii şi a 
difuziunii in domeniul suprateran, ca bandă 
de reparaţii la acoperiş, pentru etanşarea 
rosturilor şi îmbinărilor la zidărie, beton 
şi lemn, şi pentru lipirea etanşă şi 
impermeabilă a foliilor şi a altor straturi  
ermetice conform DIN 4108 partea a 7-a, în 
construcţii.

Lăţime mm

€ /Rolă

Role per 
cutie

Lungime 10 m

Culoare

aluminium- 
deschis

Suprafeţele absorbante, poroase sau nisipoase trebuie 
grunduite sufi cient cu Gerband-Butil-Primer 6000, iar  
plăcile din fi bră lemnoasă cu Gerband-Primer 6200.



Vă confruntaţi cu sarcini deosebite sau aveţi nevoie de un produs special pentru aplicaţia dumneavoastră? Vă rugăm să ne contactaţi.

Gerband 609 hermetic  
Bandă adezivă butilică - PE 
Suport: folie din polietilenă
Grosime: 1,1 mm 
WDD: cca. 0,2 g / (m2 · d)
Alungire lungime/lăţime: 180 % / 110 %
Cauciuc butilic: antracit
Putere de lipire:  > 30 N / 25 mm
Aderenţă: foarte puternică
Rezistenţa la temperaturi: - 30 °C până la + 80 °C

Gerband 609 este o bandă de etanşare şi 
difuziune hidroizolantă pentru etanşarea 
îmbinărilor împotriva aburului  de apă, aer şi 
ploaie torenţială în lucrările de construcţii ale 
faţadelor şi ferestrelor. 
Gerband 609 este acoperită cu un adeziv din 
cauciuc butilic sudat la rece care este aplicabil 
şi la temperaturi joase; o fi xare mecanică 
adiţională nu este necesară.
Gerband 609sk se foloseşte pe partea 
structurală caldă, adică aplicaţii  interioare.

Lăţime mm

€ /Rolă

Role per 
cutie

Lungime 20 m Versiune: hârtie siliconizată tăiată simetric 

Culori

negru 

€ /Rolă

Role per 
cutie

Lungime 20 m Versiune: hârtie siliconizată, mai lată, tăiată  asimetric negru 

Gerband 610 hermetic  
Bandă adezivă butilică - PE 
Suport: folie din polietilenă,
 stabilizată UV
Grosime: 0,5 mm
Rezistenţa la rupere: 110 N / 25 mm
Alungire: 200 % 
Cauciuc butilic: gri
Putere de lipire:  > 20 N / 25 mm
Lipire: foarte puternică
Rezistenţa la temperaturi:- 30 °C până la + 80 °C
Specifi caţie: îndeplineşte 
 cerinţele conform   
 DIN 4108 partea 7

Gerband 610 este o bandă din folie PE de 
etanşare cu  adeziv din cauciuc butilic, 
foarte pliabilă, elastică, extrem de adezivă 
şi rezistentă la îmbătrânire. Gerband 
610 este rezistentă la frig şi căldură. Se 
utilizează pentru lipiri ermetice şi etanşarea  
suprapunerilor, a îmbinărilor şi lipirea 
membranelor anti-condens în  domeniul 
acoperişurilor şi construcţiilor supraterane 
conform  DIN 4108 partea a 7-a. 
Gerband 610 se poate livra  cu embleme   
personalizate individual; imprimarea este 
posibilă în cel mult 3 culori.

Lăţime mm

€ /Rolă

Role per 
cutie

Lungime 10 m

Culoare

gri-ermetic 

Suprafeţele absorbante, poroase sau nisipoase trebuie 
grunduite sufi cient cu Gerband-Butil- Primer 6000, 
iar  plăcile din fi bră lemnoasă cu Gerband-Primer 6200.

Gerband 611
Bandă adezivă butilică - Vlies 
Suport: Vlies-PP 
Grosime: 0,7 mm
Rezistenţa la rupere: 60 N / 25 mm
Alungire: 65 %
Cauciuc butilic: negru
Putere de lipire  > 20,0 N / 25 mm
Aderenţa: foarte puternică 
Rezistenţa la temperaturi: - 30 °C până la + 80 °C

Suportul  benzii adezive Gerband 611, este din Vlies
-polipropilenă moale şi maleabilă, rezistentă la rupe-
re,  acoperită  cu  adeziv din cauciuc butilic    foarte 
lipicios. 
Pentru lipirea şi etanşarea rosturilor şi a îmbinărilor 
în domeniul construcţiilor, în mod special datorită 
subţirimii acesteia, se utilizează ca o aşa numită 
bandă de etanşare sanitară, pentru a evita 
deteriorările cauzate de umezeală în caz de 
spărturi. Mortarul şi vopseaua aderă foarte bine la 
suportul din Vlies -PP.

Lăţime mm

€ /Rolă

Role per 
cutie

Lungime 20 m

Culoare

gri 

Suprafeţele absorbante, poroase sau nisipoase trebuie 
grunduite sufi cient cu Gerband-Butil- Primer 6000, 
iar  plăcile din fi bră lemnoasă cu Gerband-Primer 6200.
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Gerband 612 
Bandă adezivă butilică - Vlies

Suport: Vlies-polipropilenă
Grosime: 1,2 mm
Rezistenţa la rupere: 65 N / 25 mm
Alungire: 65 % 
Cauciuc butilic: gri
Putere de lipire:  > 20,0 N / 25 mm
Adeziune: foarte puternică
Rezistenţa la temperaturi: -30 °C până la +80 °C

Suportul benzii adezive Gerband 612, este 
din  Vlies-polipropilenă  moale şi maleabilă, 
rezistentă la rupere, acoperită  cu  adeziv din 
cauciuc butilic foarte lipicios. 
Pentru lipirea şi etanşarea rosturilor şi a 
îmbinărilor în domeniul de construcţie; 
datorită fi neţei adezivului din cauciuc 
butilic şi a aderenţei iniţiale mari, poate fi  
folosită în special ca o bandă de sigilare 
sanitară pentru a evita   deteriorările 
cauzate de umezeală în caz de spărturi. 
Mortarul şi vopseaua aderă foarte bine la 
suportul din Vlies-PP.

Lăţime mm

€ /Rolă

Role per 
cutie

Lungime 20 m

Culoare

gri

Suprafeţele absorbante, poroase 
sau nisipoase trebuie grunduite 
sufi cient cu Gerband-Butil- Primer 
6000, iar  plăcile din fi bră lemno-
asă cu Gerband-Primer 6200.

Gerband 613 
Bandă adezivă butilică - Vlies 

Suport: laminare Vlies/ folie
Grosime: 1,2 mm
Rezistenţa la rupere: 80 N / 25 mm
Alungire: 50 % 
Cauciuc butilic: antracit
Putere de lipire:  > 40,0 N / 25 mm
Adeziune: foarte puternică
Rezistenţa la temperaturi: -30 °C până la +80 °C

Suportul benzii adezive Gerband 613, este o 
laminare fl exibilă a unei folii  de închidere din 
PP, acoperită pe o parte cu Vlies. Suprafaţa 
de PP-Vlies  se lasă foarte uşor vopsită 
si tencuită, antiderapantă, în condiţii de 
umezeală. 
Se utilizează pentru etanşarea membranelor 
de acoperiş, sigilarea rosturilor şi a 
îmbinărilor în domeniul costrucţiei, în special 
în condiţiile prezenţei unui mortar agresiv sau 
foarte alcalin, şi ca aşa  numită  bandă de  
etanşare sanitară pentru evitarea deteriorărilor 
cauzate de umezeală în caz de spărturi. 

Lăţime mm

€ /Rolă

Role per 
cutie

Lungime 20 m

Culoare

antracit

Suprafeţele absorbante, poroase sau nisipoase trebuie 
grunduite sufi cient cu Gerband-Butil- Primer 6000, 
iar  plăcile din fi bră lemnoasă cu Gerband-Primer 6200.

Gerband 614 
Bandă adezivă butilică 

Suport: folie PE / laminare   
                                                textilă 
Grosime: 0,8 mm
Rezistenţa la rupere: 90 N / 25 mm
Alugire: 20 % 
Cauciuc butilic: negru
Putere de lipire:  > 25 N / 25 mm
Adeziune:                            puternică
Rezistenţa la temperaturi: -30 °C până la +60 °C

Suportul benzii adezive Gerband 614, este 
o folie din polietilenă argintie, laminată cu o 
ţesătură rezistentă la rupere, acoperită cu 
adeziv din cauciuc butilic sudat la rece.
Se utilizează pentru sigilarea durabilă a ţevilor 
rigide şi fl exibile şi a tuburilor de aer.

Lăţime mm

€ /Rolă

Role per 
cutie

Lungime 25 m

Culoare

gri-metalizat
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Gerband 615
Bandă adezivă butilică
Suport:  laminat-aluminiu/PETP 
Grosime:  0,6 mm
Rezistenţă la rupere:  60 N / 25 mm
Alungire: 20 %
Cauciuc butilic:  gri
Putere de lipire:  > 15 N / 25 mm
Aderenţă:  foarte puternică
Rezistenţă la temperaturi: -30 °C până la +80 °C

Suportul benzii adezive Gerband 615, este un 
laminat aluminiu/poliester, rezistent la rupere, 
acoperit cu adeziv din cauciuc butilic sudat la 
rece cu adezivitate agesivă. 
Lipeşte şi etanşează sigur metale, plastice, 
lemn şi sticlă. 
Gerband 615 se utilizează pentru îmbinarea 
izolaţiilor cu înveliş metalic precum şi pentru 
etanşarea de durată a conductelor de ţevi şi 
canalelor de ventilaţie în domeniul instalaţiilor 
de încălzire, aerisire şi climatizare. 

Lăţime mm

€ /Rolă

Role per 
cutie

Lungime 10 m

Culoare

aluminium-  
deschis

Suprafeţele absorbante, poroase sau nisipoase trebuie 
grunduite sufi cient cu Gerband-Butil- Primer 6000, 
iar  plăcile din fi bră lemnoasă cu Gerband-Primer 6200.

Gerband 616
Bandă adezivă butilică
Suport:  laminat-aluminiu/PETP 
Grosime:  0,8 mm
Rezistenţă la rupere: 120 N / 25 mm
Elongaţie:  45 %
Cauciuc butilic:  negru
Putere de lipire:  ≥ 25,0 N / 25 mm
Aderenţă:  foarte puternică
Rezistenţă la temperaturi:-40 °C până la +80 °C

Suportul benzii adezive Gerband 616, este un 
laminat aluminiu/poliester, rezistent la rupere, 
acoperit cu adeziv din cauciuc butilic sudat la 
rece cu adezivitate agresivă. 
Lipeşte şi etanşează sigur metale, plastice, 
lemn şi sticlă. 
Gerband 616 se utilizează pentru îmbinarea  
izolaţiilor cu înveliş metalic precum şi pentru 
etanşarea de durată a conductelor de ţevi şi 
canalelor de ventilaţie în domeniul instalaţiilor 
de încălzire, aerisire şi climatizare. 

Lăţime mm

€ /Rolă

Role per 
cutie

Lungime 25 m   Model: cu strat de separare împărţit simetric longitudinal,
                          cu extensie (fi nger lift)

Culoare

aluminium-  
deschis

Suprafeţele absorbante, poroase sau nisipoase trebuie 
grunduite sufi cient cu Gerband-Butil- Primer 6000,
iar  plăcile din fi bră lemnoasă cu Gerband-Primer 6200.

Gerband 617 SE
Bandă adezivă butilică
Suport:  laminat-aluminiu/PETP 
Grosime:  1,0 mm
Rezistenţă la rupere:  150 N / 25 mm
Alungire: 15 %
Cauciuc butilic: negru
Putere de lipire: ≥ 35,0 N / 25 mm
Aderenţă: foarte puternică
Rezistenţă la temperaturi:-30 °C până la +80 °C

Suportul benzii adezive Gerband 617 SE, 
este un laminat -aluminiu/poliester, rezistent 
la rupere, acoperit cu adeziv din cauciuc 
butilic sudat la rece cu adezivitate agresivă şi 
greu infl amabil. 
Gerband 617 se utilizează pentru îmbinarea 
izolaţiilor cu înveliş metalic precum şi pentru 
etanşarea de durată a conductelor de ţevi şi 
canalelor de ventilaţie în domeniul instalaţiilor 
de încălzire, aerisire şi climatizare. 

Lăţime mm

€ /Rolă

Role per 
cutie

Lungime 15 m  

Culoare

aluminium-  
deschis

Suprafeţele absorbante, poroase sau nisipoase trebuie 
grunduite sufi cient cu Gerband-Butil- Primer 6000, 
iar  plăcile din fi bră lemnoasă cu Gerband-Primer 6200.
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Gerband 619 Membrană-KSK
Membrană izolantă PE-butil
Suport: folie din polietilenă 
Grosime: 1,1 mm
Valoare sd: aprox. 500 m
Alungire: ≥ 200 %
Cauciuc butilic: negru
Putere de lipire: > 30 N / 25 mm
Permeabilitate radon: etanşă la radon
Rezistenţa la temperaturi: -30 °C până la +70 °C

Gerband 619 KSK este o membrană auto-
adezivă hidroizolantă, pentru izolarea 
verticală şi  orizontală a construcţiilor conform 
DIN 18195 partea 4 - 7, cu certifi cat de testare 
a supravegherii execuţiei construcţiei. 
Mai multe specifi caţii suplimentare, legate de 
caracteristici şi utilizare, la pagina 20 şi în fi şa         
tehnică Gerband 619. 

Lăţime mm

€ /Rolă

Role per 
cutie

Lungime 20 m

Culoare

negru 

Gerband 620, 622, 625, 626  
Bandă adezivă butilică 
dublu adezivă
Suport:  ţesătură PP
Grosime:  vezi lista
Rezistenţă la rupere:  ≥ 70 N / 25 mm
Alungire: 15 %
Cauciuc butilic:  negru
Putere de lipire: ≥ 30,0 N / 25 mm
Rolling Back Tack:  aprox. 10 mm

Benzile Gerband 620, 622, 625, 626 au un 
suport din ţesătură de polipropilenă, acoperită 
pe ambele părţi cu un strat de cauciuc butilic 
extrudat la rece, cu foarte mare putere de lipire. 
Se utilizează pentru etanşarea de durată 
a rosturilor  şi racordurilor în domeniul 
construcţiilor de maşini şi aparatură, pentru 
împiedicarea aerului rece şi migraţiei 
umidităţii. 
Banda adezivă butilică Gerband  se foloseşte  
si  în zona acoperişului pentru lipirea etanşă 
la vânt şi difuziunea de vapori a foliilor şi 
altor straturi de etanşare pentru respectarea 
normelor DIN 4108 partea 7 în construcţiile 
supraterane.   
Fondurile absorbante, poroase sau cu 
tendinţă de nisipare trebuie bine grunduite 
înainte de lipire cu un strat de fi xare Gerband-
Butyl-Primer 6000.

Piese ştanţate în diferite forme, dimensiuni 
non-standard, role cu hârtia de protecţie mai 
lată, cu mai multe piste sau hârtia de protecţie 
divizată precum şi cu folie de protecţie la 
cerere. 

Lăţime mm

€ /Rolă

Role per 
cutie

Lungime 30 m   Gerband 620, grosime 0,6 mm

Culoare

negru 

Sunt posibile lăţimi intermediare;
Cantitatea minimă este de o rolă (lăţime 1.200 mm)  pentru fi ecare lăţime de tăiere. 

€ /Rolă

Role per 
cutie

Lungime 15 m   Gerband 622, grosime 1,0 mm negru  

Sunt posibile lăţimi intermediare;
Cantitatea minimă este de o rolă (lăţime 1.200 mm)  pentru fi ecare lăţime de tăiere. 

€ /Rolă

Role per 
cutie

Lungime 10 m   Gerband 625, grosime 1,5 mm negru  

€ /Rolă

Role per 
cutie

Lungime 10 m   Gerband 626, grosime 2,0 mm negru  

Sunt posibile lăţimi intermediare;
Cantitatea minimă este de o rolă (lăţime 1.200 mm) 

Sunt posibile lăţimi intermediare;
Cantitatea minimă este de o rolă (lăţime 1.200 mm) pentru fi ecare lăţime de tăiere. Lipirea şi etanşarea unei membrane 

anti-condens cu Gerband 620 
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Gerband 650
Bandă adezivă butilică de etaşare 
dublu-adezivă
Suport:  fără; cauciuc butilic  
 extrudat fără suport 
Conţinut solid:  100 %
Grosime:  1,0 mm
Putere de lipire:  > 20 N / 25 mm

Gerband 650 este un mastic din cauciuc 
butilic plasto-elastic cu putere mare de lipire, 
rezistent la apă,  cu sudare proprie şi cu 
coeziune medie. 
Pentru îmbinări adezive suprapuse ale 
membranelor pentru acoperiş precum 
şi lipirilor pentru racordare pe cărămidă, 
tencuială, beton, metal şi lemn. Gerband 650 
serveşte şi pentru dotarea auto-adezivă a 
membranelor şi manşetelor izolante.  

Lăţime mm

€ /Rolă

Role per 
cutie

Lungime 30 m

Culoare

gri

Alte grosimi, dimensiuni şi geometrii la alegere sunt livrabile la 
cerere până la o grosime de 25 mm.

Gerband 651
Bandă adezivă butilică de etaşare 
dublu-adezivă
Suport:   fără; cauciuc butilic 
 extrudat fără suport 
Conţinut solid:  100 %
Grosime:  1,0 mm
Putere de lipire:  > 30 N / 25 mm

Gerband 651 este un mastic din cauciuc butilic 
plasto-elastic cu putere mare de lipire, hidrofugă,  
cu sudare proprie, cu o coeziune şi rigiditate 
bună.
Se utilizează pentru etanşările rezistente la vibraţii 
din oţel, table şi plastice în domeniul construcţiilor 
de aparatură, rezervoare şi antrepozite frigorifi ce, 
pentru izolarea mulurilor, conductelor de ventilaţie 
şi instalaţiilor de climatizare, pentru lipirea 
panourilor de izolare termică, pentru montarea şi 
izolarea membranelor, pentru creasta şi coama 
acoperişurilor precum şi pentru lipirea şi dotarea 
auto-adezivă a membranelor EPDM şi altor 
membrane pentru acoperiş.  

Lăţime mm

€ /Rolă

Role per 
cutie

Lungime 30 m

Culoare

negru

Alte grosimi, dimensiuni şi geometrii la alegere sunt livrabile la 
cerere până la o grosime de 25 mm.

Gerband 657
Bandă adezivă butilică de etaşare
dublu-adezivă
Suport:   fără; cauciuc butilic  
 extrudat fără suport 
Conţinut solid:  100 %
Grosime:  2,0 mm

Gerband 657 este o bandă  auto-adezivă, 
maleabilă plastic pe bază de cauciuc butilic. 
Gerband 657, poate fi  vopsită sau tencuită  şi 
nu conţine componente corodabile. Gerband 
657 se utilizează pentru etanşarea îmbinărilor 
şi suprapunerilor componentelor din oţel, 
tablă, aluminiu, sticlă şi plastic, precum şi 
pentru protecţie anticorozivă.   

Lăţime mm

€ /Rolă

Role per 
cutie

Lungime 20 m

Culoare

  gri-deschis 

Alte grosimi, dimensiuni şi geometrii la alegere sunt livrabile la cerere 
până la o grosime de 25 mm.

Gerband 659
Bandă adezivă butilică de etaşare
dublu-adezivă
Suport: fără; cauciuc butilic 
 extrudat fără suport 
Conţinut solid: 100 %
Grosime: 3,0 mm
Gerband 659 este o bandă izolantă auto-adezivă, 
maleabilă plastic pe bază de cauciuc butilic. 
Gerband 657 se utilizează pentru fi xarea şi 
amor tizarea zgomotului paşilor  între treptele 
de scară şi structură.

Lăţime mm

€ /Rolă

Role per 
cutie

Lungime 8 m             Gerband 659 se livrează cu inele de distanţare pentru trepte

Culoare

bej
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Gerband 690 
Şnur rotund din butil
Suport:  fără suport
Tip adeziv:  cauciuc butilic / PIB
Aderenţă: foarte puternică 
Putere de lipire: > 20 N / 25 mm
Conţinut solid: 100 %
Rezistenţa la temperaturi: -30 °C până la +80 °C
Rezistenţă la apă: constantă 

Gerband 690 este un şnur rotund extrudat, 
fără suport, din cauciuc butilic pur,  pe hârtie 
de silicon  pe ambele părţi cu fi ngerlift.
Se utilizează pentru izolarea de durată a îmbină-
rilor şi racordurilor în domeniul construcţiilor de 
maşini, aparatură, sticlă, hale şi faţade.

Diametru mm 

€ /Rolă

Role per 
cutie

Lungime 10 m

Culoare

gri

Alte diametre şi dotarea şnurului rotund cu suport „miez” sunt 
disponibile la cerere.

Lungime 8 m

Gerband 692 
Şnur rotund din butil
Suport:  fără suport
Tip adeziv:   cauciuc butilic / PIB
Aderenţă: puternică 
Putere de lipire:  > 20 N / 25 mm
Conţinut solid:  100 %
Rezistenţă la temperaturi: -30 °C până la +80 °C
Rezistenţă la apă : constantă 

Gerband 692 este un şnur rotund extrudat, 
fără suport, din cauciuc butilic pur,  pe hârtie 
de silicon  pe ambele părţi cu fi ngerlift.
Se utilizează pentru izolarea de durată a îmbină-
rilor şi racordurilor în domeniul construcţiilor de 
maşini, aparatură, sticlă, hale şi faţade.

Diametru mm 

€ /Rolă

Role per 
cutie

Lungime 10 m

Culoare

negru

Alte diametre şi dotarea şnurului rotund cu suport „miez” sunt 
disponibile la cerere.

Lungime 8 m

Gerband 698 
Şnur rotund din butil
Suport: fără suport
Tip adeziv: cauciuc butilic / PIB
Aderenţă: puternică 
Putere de lipire:  > 20 N / 25 mm
Conţinut solid: 100 %
Rezistenţă la temperaturi:-30 °C până la +80 °C
Rezistenţă la apă: constantă 

Gerband 698 este un şnur rotund extrudat, 
fără suport, din cauciuc butilic pur,  pe hârtie 
de silicon  pe ambele părţi cu fi ngerlift.
Se utilizează pentru izolarea de durată a îmbină-
rilor şi racordurilor în domeniul construcţiilor de 
maşini, aparatură, sticlă, hale şi faţade.

Diametru mm 

€ /Rolă

Role per 
cutie

Lungime 10 m

Culoare

negru

Alte diametre şi dotarea şnurului rotund cu suport „miez” sunt 
disponibile la cerere.

Lungime 8 m

Gerband 6790 
Mastic butilic de etanşare 
Suport:                         mastic amorf
Tip adeziv:  poliizobutilenă 
Grosime: 1,65 g / cm3 
Aderenţă: foarte slabă 
Conţinut solid:  100 %
Rezistenţă la :  foarte bună, cu
îmbătranire condiţia ne-xpunerii   
 directe la condiţiile 
 atmosferice 

Gerband 6790 este un mastic de-PIB cu 
adeziune uşoară, uşor maleabil, cu prelucrare 
manuală la rece.  Masticul butilic de etanşare 
Gerband  6790 nu conţine solvenţi, are un volum 
constant şi este rezistent la apă şi îmbătrânire. 
Pentru izolarea în domeniul atelierelor-
auto, în domeniul sanitar şi al construcţiilor 
metalice.

Greutate gr 

€ /Rolă

Role per 
cutie

Culoare

gri-deschis
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Gerband Butyl-Primer 6000
Grund de fi xare pentru benzile butilice adezive Gerband 

Bază: cauciuc sintetic diluat în toluen, xylol, hexan 
 şi alte hidrocarburi alifatice.  
Culoare: chilimbariu, limpede
Conţinut solid: 5 – 8 masă %
Greutate specifi că: 0,829 g/cm3

Viscozitate (Brookfi eld 
RVT vit. 2,50 rot/min): 20 – 120 mPa · s
Puncte de infl amabilitate: > 0 °C
Depozitare: în spaţii răcoroase şi uscate, bine aerisite
Timp de depozitare: cu condiţia respectării condiţiilor de mai sus  
 timpul de depozitare este de 6 luni

Gerband Butyl Primer 6000 este un cauciuc sintetic pe bază de solvenţi, 
utilizat pentru a pre-trata fonduri preponderent poroase, nisipoase, suprafete  
care nu  sunt bine compactate (cărămidă, beton, lemn, ceramică şi multe 
altele), metale vopsite şi nevopsite, cauciuc şi PVC, pentru a îmbunătăţi 
vizibil aderenţa benzilor adezive butilice Gerband.

Valori orientative pentru utilizare (valori empirice):
             • piatră/beton aprox. 10 m2

             • panouri de lemn din fi bre moi aprox. 5 m2

Unitate de ambalare:

Doză cu capac cu clemă – conţinut 750 ml = 600 gr. 
12 doze de Butyl-Primer/cutie

Preţ     € 16,43 / doză

Gerband Butyl-Primer 6200 LF
Grund de fi xare pentru benzi adezive butilice Gerband  

Bază: Stirol-butadien-copolimer mod., materiale de 
 umplere minerale, apă
Culoare: bej
Greutate specifi că: 1,65 kg/ dm3

Rezistenţă la temperatură: -20 până la +60 °C
Temperatură de procesare: +5 până la +35 °C
Timp de uscare: cel puţin 30 – 60 minute
Emisii reduse conform 
GEV-emicode: clasa EC 1
Depozitare: în spaţii răcoroase şi uscate
Timp de depozitare: recipient nedeschis cel puţin 12 luni
Utilizare: aprox. 15 până la 25 m2 / 4 kg

Gerband Primer 6200 nu conţine solvenţi şi este conceput pentru 
consolidarea panourilor de lemn, din fi bre moi, realizarea unui strat adeziv         
corespunzător pentru benzile adezive butilice Gerband, în special în cazul 
îmbinărilor prin lipirea izolărilor pentru obţinerea unui înveliş de clădire 
etanş conform DIN 4108 partea 7. 

Unitate de ambalare:

Găleată din plastic – conţinut 4 kg
2 găleţi / cutie

Preţ     € 42,87 / doză
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Gerband FORTAX® Adeziv pentru folii 6500
Adeziv pentru folii în cartuşe

Bază materie primă: dispersie de acrilat
Culoare: verde
Consistenţă: păstoasă, stabilă
Densitate: 1,3 g/cm3

Elongaţie: 10 %
Rezistenţă la temperatură: -20 până la +80 °C
Temperatură de procesare: 0° până la +40 °C
Timp de întărire: aprox. 2 mm / 24 h
Depozitare: protejat de îngheţ la +5 °C până la +25 °C
Timp de depozitare: cartuş nedeschis 12 luni

Gerband 6500 este o masă adezivă de etanşare fără solvenţi pe bază 
de dispersie pentru lipirea etanşă pe construcţie a barierelor de vapori şi 
membranelor anti-condens. Datorită elasticităţii constante a produsului, se 
compensează mişcările construcţiei, se asigură o etanşare durabilă. 
Adezivul pentru folii FORTAX® lipeşte fi abil barierele anti-vapori 
disponibile în comerţ şi foliile din PE, PP, PVC, EPDM, aluminiu şi hârtie 
precum şi carton şi pâsle de diferite tipuri pe fonduri din piatră, beton, 
tencuială, lemn şi metal, fără utilizarea unei şipci de fi xare. 

Unitate de ambalare:

Cartuşe de 310 ml
12 cartuşe / cutie

Preţ                € 6,43 / cartuş

Pungă tubulară de 600 ml
12 pungi tubulare / cutie

Preţ                € 11,21 / cartuş

Gerband FORTAX®

Adeziv de montare 6600
Adeziv pentru folii în cartuşe
Bază materie primă: polimer hibrid MS
Consistenţă: păstoasă
Densitate: 1,4 g/cm 
Duritate Shore-A: 50 +/- 3
Întărire: aprox. 2,5 mm după 24 h
Alungire la rupere: 450 %
Clasifi care protecţie ignifugă: DIN 4201 clasa B2
Rezistenţă la temperatură: -40 până la +90 °C
Temperatură de procesare: +5 °C până la +40 °C
Depozitare: protejat de îngheţ la +5 °C până la +25 °C
Timp de depozitare: pungă nedeschisă 12 luni

Gerband 6600 este un material adeziv de etanşare elastic cu 1-componentă 
pe bază de polimer-hibrid-MS.
Întărire rapidă la umiditate, interconectare neutră, inodor. 
Adezivul de montare FORTAX® 6600 este conceput pentru etanşări 
durabile şi sigure în zona faţadelor precum şi pentru lipirea sigură a foliilor 
de joncţiune şi etanşare (vezi pag. 18)

Unitate de ambalare:

Pungă tubulară – conţinut 600 ml
12 pungi tubulare / cutie

Preţ     € 19,80 / săculeţ
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Gerband 700 
Bandă adezivă din polipropilenă
Suport:       folie din polipropilenă, 
 metalizată cu aluminiu 
Grosime:  0,05 mm
Rezistenţă la rupere: ≥ 85 N / 25 mm
Putere de lipire: ≥ 5 N / 25 mm
Rezistenţă la temperaturi:-40 °C până la +90 °C

Gerband 700 este o  folie  din   polipropilenă  me-
talizată cu aluminiu în vid, rezistentă la rupere, 
acoperită cu adeziv poli-acrilic foarte 
rezistentă la forfecare, aderenţă puternică şi 
rezistenţă la căldură, cu o mare durabilitate 
la îmbătrânire. 
Gerband 700 se utilizează pentru lipirea şi  
înfăşurarea materialelor izolante precum şi 
pentru etanşarea şi lipirea materialelor de 
amortizare din fi bre minerale laminate cu 
aluminiu. 

Lăţimi  mm

€ /Rolă

Role per 
cutie

Lungime 50 m

Culori

alu-metalizat

€ /Rolă

Role per 
cutie

Lungime 100 m alu-metalizat

Gerband 705 
Bandă adezivă din aluminiu  
Suport:  folie din aluminiu 
Grosime:  0,065 mm
Rezistenţă la rupere:  ≥ 30 N / 25 mm
Putere de lipire:  ≥ 15 N / 25 mm
Rezistenţă la temperaturi: -40 °C până la +140 °C
Certifi cate:  DIN 4102 partea 1
  Clasa A2 şi B1
Strat de separare:  Folie PE, albă

Gerband 705 este o bandă adezivă din aluminiu 
pur cu un adeziv poli-acrilic neinfl amabil con-
form standardelor DIN 4102 partea 1 clasa A2 şi 
B1, aderenţă puternică, foarte rezistent la forfe-
care si imbătrânire, întrucât adezivul poli-acrilic 
nu se usucă şi nu se rigidizează. 
Rezistenţa unei lipiri cu Gerband 705 creşte în 
timp din ce în ce mai mult şi nu se diminuează 
prin îmbătrânirea adezivului. Combinaţia ide-
ală dintre un suport de aluminiu şi un adeziv 
poli-acrilic optimizat pentru exigenţele din do-
meniul lipirii materialelor izolante garantează 
cea mai bună rezistenţă de adeziune şi maximă 
siguranţă chiar şi în condiţii adverse. 
Gerband 705 este rezistentă la căldură, frig şi 
umiditatea aerului. 
Se utilizează pentru lipirea materialelor izolante 
din fi bre minerale laminate cu aluminiu, etanşa-
rea ţevilor şi canalelor de aerisire, pentru izolarea 
împotriva căldurii şi frigului şi pentru etanşarea 
recipientelor şi conductelor la sudarea sub sticla 
de protecţie.

Lăţimi  mm

€ /Rolă

Role per 
cutie

Lungime 50 m

Culoare

aluminium-  
deschis

Benzi din aluminiu auto-adezive 
Gerband 705, 706, 712, 715/8, 725

DIN 4102 Clasa A2
Clasa de materiale neinfl amabile, 
dacă se aplică pe fond metalic.  

Benzi din aluminiu auto-adezive 
Gerband 705, 706, 712, 715/8, 725

DIN 4102 Clasa B1
Clasa de materiale greu infl amabile 
dacă se aplică pe produse din fi bre 
minerale laminate cu aluminiu cel 
puţin greu infl amabile 

Alte dimensiuni şi lungimi non-standard la cerere. 

Gerband 706 
Bandă adezivă din aluminiu 
Suport:  folie din aluminiu 
Grosime:  0,07 mm
Rezistenţă la rupere:  ≥ 45 N / 25 mm
Putere de lipire: ≥ 15 N / 25 mm
Rezistenţă la temperaturi:- 40 °C până la +140 °C
Certifi cate: DIN 4102 partea 1
 Clasa A2 şi B1
Strat de separare: Folie PE, albă

Descriere şi utilizare identice cu  ale benzii       
adezive din aluminiu Gerband 705.

Lăţimi  mm

€ /Rolă

Role per 
cutie

Lungime 100 m

Culoare

aluminium-
deschis

Alte dimensiuni şi lungimi non-standard la cerere. 

Benzi din aluminiu auto-adezive 
Gerband 705, 706, 712, 715/8, 725

DIN 4102 Clasa A2
Clasa de materiale neinfl amabile, 
dacă se aplică pe fond metalic.  

Benzi din aluminiu auto-adezive 
Gerband 705, 706, 712, 715/8, 725

DIN 4102 Clasa B1
Clasa de materiale greu infl amabile 
dacă se aplică pe produse din fi bre 
minerale laminate cu aluminiu cel 
puţin greu infl amabile. 
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Gerband 712 
Bandă adezivă din aluminiu 
Suport:  folie din aluminiu 
Grosime:  0,11 mm
Rezistenţă la rupere:   ≥ 60 N / 25 mm
Putere de lipire:   ≥ 15 N / 25 mm
Rezistenţă la temperaturi: -40 °C până la +140 °C
Certifi cate: DIN 4102 partea 1
 Clasa A2 şi B1
Strat de separare: Folie PE, albă

Gerband 712 este o bandă adezivă din alumi-
niu pur cu un adeziv poli-acrilic neinfl amabil 
conform standardelor DIN 4102 partea 1 clasa 
A2 şi B1, aderenţă puternică, foarte rezistent la 
forfecare si îmbătrânire.
Rezistenţă unei lipiri  creşte în timp din ce în ce 
mai mult şi nu se diminuează prin îmbătrânirea 
adezivului. Combinaţia ideală dintre un suport 
de aluminiu şi un adeziv poli-acrilic, optimizat 
conform  exigenţelor din domeniul lipirii mate-
rialelor izolante, garantează cea mai bună rezis-
tenţă de adeziune şi siguranţă  maximă chiar şi
în condiţii adverse. 
Pentru lipirea materialelor izolante din fi bre 
minerale laminate cu aluminiu, etanşarea 
ţevilor şi canalelor de aerisire, pentru izolarea 
împotriva căldurii şi frigului şi pentru etanşarea 
recipientelor şi conductelor la sudarea sub sticla 
de protecţie.

Lăţimi  mm

€ /Rolă

Role per 
cutie

Lungime 50 m

Culoare

aluminium-  
deschis

Benzi din aluminiu auto-adezive 
Gerband 705, 706, 712, 715/8, 725

DIN 4102 Clasa A2
Clasa de materiale neinfl amabile, 
dacă se aplică pe fond metalic.  

Benzi din aluminiu auto-adezive 
Gerband 705, 706, 712, 715/8, 725

DIN 4102 Clasa B1
Clasa de materiale greu infl amabile 
dacă se aplică pe produse din 
fi bre minerale laminate cu aluminiu 
cel puţin greu infl amabile 

Alte dimensiuni şi lungimi non-standard la cerere. 

Lipirea materialelor izolante din vată 
minerală acoperite cu aluminiu folosind
Gerband 712. 

Gerband 715 / 718 
Bandă adezivă din aluminiu 
Suport:  folie din aluminiu, 
 siliconizată 
Grosime:  0,10 / 0,13 mm
Rezistenţă la rupere:   ≥ 60 /120 N / 25 mm
Putere de lipire: ≥ 15 N / 25 mm
Rezistenţă la temperaturi: -40 °C până la +140 °C
Certifi cate: DIN 4102 partea 1
 Clasa A2 şi B1

Gerband 715/718 sunt benzi adezive din 
aluminiu pur fără strat de separare cu un  
adeziv  poli-acrilic greu infl amabil, în mare 
măsură rezistent la solvenţi, aderenţă mare, 
foarte rezistent la forfecare, cu foarte mare 
rezistenţă la îmbătrânire. 
Gerband   715 / 718  sunt  benzi    adezive  
etanşe la difuziune,  rezistente  la  căldură, 
frig, umiditatea  aerului, la razele UV precum 
şi în mare măsură rezistente la alcalini şi 
acizi. 
Pentru acoperire în cazul proceselor 
galvanice şi sigilărilor cavităţilor, pentru 
etanşarea recipientelor şi conductelor la 
sudarea sub sticla de protecţie precum şi 
pentru lipirea materialelor izolante. 

Lăţimi  mm

€ /Rolă

Role per 
cutie

Lungime 50 m  Gerband 715

Culoare

aluminium-  
deschis

Alte dimensiuni şi lungimi non-standard la cerere. 

Benzi din aluminiu auto-adezive 
Gerband 705, 706, 712, 715/8, 725

DIN 4102 Clasa A2
Clasa de materiale neinfl amabile, 
dacă se aplică pe fond metalic.  

Benzi din aluminiu auto-adezive 
Gerband 705, 706, 712, 715/8, 725

DIN 4102 Clasa B1
Clasa de materiale greu infl amabile 
dacă se aplică pe produse din 
fi bre minerale laminate cu aluminiu 
cel puţin greu infl amabile 

€ /Rolă

Role per 
cutie

Lungime 50 m  Gerband 718
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Gerband 725 
Bandă adezivă din aluminiu 
Suport:  folie din aluminiu
Grosime:  0,15 mm
Rezistenţă la rupere: ≥ 180 / 25 mm
Putere de lipire: ≥ 15 N / 25 mm
Rezistenţă la temperaturi:-40 °C până la +140 °C 
Certifi cate: DIN 4102 partea 1
 Clasa A2 şi B1
Strat de separare: Hârtie de silicon

Gerband  725 este o bandă adezivă din 
aluminiu cu rezistenţă mare la rupere, un 
adeziv poli-acrilat  greu infl amabil, în mare 
măsură rezistent la solvenţi şi substanţe 
chimice,  aderenţă foarte puternică, foarte 
rezistentă la forfecare, cu foarte  mare 
rezistenţă la îmbătrânire. 
Gerband 725 este etanş la difuziune şi 
rezistent la căldură, frig şi umiditatea aerului. 
Pentru izolarea împotriva căldurii şi frigului, ca 
barieră anti-difuziune a aburilor în construcţii, 
pentru lipirea materialelor izolante din fi bre 
minerale laminate cu aluminiu, etanşarea 
ţevilor şi canalelor de aerisire, şi pentru etanşa-
rea recipientelor şi conductelor la sudarea sub 
sticla de protecţie.

Lăţimi  mm

€ /Rolă

Role per 
cutie

Lungime 10 m

Culoare

aluminium-
deschis

Alte dimensiuni şi lungimi non-standard la cerere. 

€ /Rolă

Role per 
cutie

Lungime 50 m

Gerband 733 
Bandă adezivă din aluminiu 
Suport:  laminare PEPT /   
 aluminium
Grosime:  0,11 mm
Rezistenţă la rupere:  ≥ 140 / 25 mm
Putere de lipire: ≥ 18 N / 25 mm

Gerband 733 este o bandă adezivă din 
poliester/laminare de aluminiu rezistentă 
la rupere şi crăpare, cu un adeziv acrilat 
puternic, rezistent la forfecare şi căldură cu o 
foarte  mare rezistenţă la îmbătrânire.
Pentru izolarea împotriva căldurii şi frigului, 
lipirea şi înfăşurarea materialelor izolante 
precum şi pentru etanşarea şi îmbinarea 
materialelor izolante din fi bre minerale 
caşerate cu aluminiu. 
Gerband 733 este înfăşurată fără strat de                     
separare. 

Lăţimi  mm

€ /Rolă

Role per 
cutie

Lungime 10 m

Culori

aluminiu-
metalizat

€ /Rolă

Role per 
cutie

Lungime 50 m aluminiu-
metalizat

Gerband 840 
Bandă adezivă de acoperire PE 
Suport:  folie PE
Grosime:  0,05 mm
Rezistenţă la rupere: ≥ 20 / 25 mm
Putere de lipire: ≥ 4 N / 25 mm

Gerband 840 este o bandă adezivă care 
protejează suprafeţele sensibile împotriva 
murdăririi şi deteriorării. 
Gerband 840 este adecvat pentru 
următoarele fonduri de fi xare:
• suprafeţe cu textură medie şi aspră
• tencuială de faţadă şi ghips 
• plăci din piatră artifi cială şi ceramică 
• pardoseli textile
• suprafeţe PVC (nealterate)
• metal, plastic şi lemn vopsite
• sticlă (nu şi în cazul unei expuneri susţinute la UV)
• aluminiu eloxat (eloxal), zinc, oţel  

Lăţimi  mm

€ /Rolă

Role per 
cutie

Lungime 100 m

Culoare

albastru



Cereri de ofertă şi comenzi la e-mail: offi ce@gerband.de. Ne rezervăm dreptul de a modifi ca datele tehnice. Preţurile nu conţin TVA.

Gerband 842 
Bandă adezivă pentru protecţia 
suprafeţelor  
Suport:  folie PE-Coex
Grosime:  0,08 mm
Rezistenţă la rupere: ≥ 30 / 25 mm
Putere de lipire: 1,5 N / 25 mm

Gerband 842 este o bandă adezivă care 
protejează suprafeţele sensibile împotriva 
murdăririi şi deteriorării împotriva prelucrării 
ulterioare, depozitării, montării şi transportu-
lui. Gerband 842 poate fi  folosită şi în cazul 
utilizării tehnicilor de tăiere cu laser. Gerband 
842 nu este adecvată pentru suprafeţele de 
cupru şi alamă. Gerband 842 este adecvată 
pentru următoarele fonduri de fi xare:
• profi luri PVC (de ex. cadrul ferestrelor)
• suprafeţe din metal vopsite electrostatic
• suprafeţe din metal netede sau uşor texturate
• suprafeţe vopsite
• oţel superior, fi nisat la perie / şlefuit
• aluminiu, supra-luciu fi nisat sau periat
• aluminiu eloxat (eloxal)

Lăţimi  mm

€ /Rolă

Role per 
cutie

Lungime 125 m

Culori

negru
alb

Lăţimi  mm

€ /Rolă

Role per 
cutie

Lungime 250 m

Gerband 935
Bandă adezivă de acoperire
dublu adezivă 
 Suport:  folie PVC
Grosime totală:  0,16 mm
Strat de separare: hârtie de silicon
Tip adeziv: adeziv poli-acrilic
Putere de lipire strat 1: ≥ 14 N / 25 mm
Putere de lipire strat 2:   3 până la 7 N / 25 mm
Rezistenţă la temperaturi: -40 °C până la +120 °C
(Strat 1: faţa acoperită a benzii adezive
 Strat 2:  faţa neacoperită a benzii adezive)

Gerband 935 este o bandă adezivă compusă 
din:
1. primul strat în proporţie de patru cincimi 
 cu un adeziv acrilat vopsit verde, foarte 
 puternic şi pe 
2. stratul al doilea cu un adeziv acrilic cu   
 putere de aderenţă redusă, ce poate fi  
 dezlipit.
Faţa deschisă a benzii adezive cu adezivul 
sensibil la presiune ce poate fi  dezlipit, trebuie 
lipit pe fondul care urmează să fi e mascat. 
Pentru acoperirea în zonele exterioare şi 
pentru fi xarea rapidă, sigură a foliilor de 
acoperire pentru toate tipurile de lucrări de 
vopsire şi ghipsare. 
În cazul fondurilor sensibile, de ex. piatră 
brută, lemn vopsit sau glazurat, trebuie avut 
grijă să nu apară decolorări şi că banda 
adezivă nu dezlipeşte bucăţele de vopsea 
sau glazură. 
Pentru siguranţă la cazurile îndoielnice,  
recomandăm să se facă o probă într-un loc care 
nu se afl ă la vedere.   

Lăţimi  mm

€ /Rolă

Role per 
cutie

Lungime 25 m

Culori

verde-
alb



Vă confruntaţi cu sarcini deosebite sau aveţi nevoie de un produs special pentru aplicaţia dumneavoastră? Vă rugăm să ne contactaţi.

Gerband 940 
Bandă adezivă din poliester 
dublu adezivă 
Suport:  folie din poliester
Grosime:  0,15 mm
Rezistenţă la rupere: ≥ 100 / 25 mm
Strat de separare: hârtie de silicon
Tip adeziv: poli-acrilat 
Putere de lipire: 15 – 20 N / 25 mm
Adezivitate la atingere: puternică 
Rezistenţă la tăiere: medie
Rezistenţă la căldură:  pe termen scurt până 
  la 100 °C
Rezistenţă la temperaturi: -40 °C până la +80 °C
Gerband 940 este o bandă adezivă care se utili-
zează pentru lipirea foliilor din polietilenă, foliilor  
pentru construcţii precum şi a altor substraturi cu o 
tensine superfi cială scăzută pe suprafeţele netede. 

Lăţimi  mm

€ /Rolă

Role per 
cutie

Lungime 50 m

Culoare

transparent

Piese ştanţate în diferite forme, dimensiuni non-standard, role cu hârtia de protecţie 
mai lată, cu mai multe piste sau hârtia de protecţie divizată,  cu liner-folie sau 
bobină în cruce de lungimi mai mari la cerere. 

Gerband 945 
Bandă adezivă din ţesătură
dublu adezivă 
Suport:  ţesătură de celofi bră 
Grosime totală:  0,34 mm
Rezistenţă la rupere:   ≥ 80 / 25 mm
Strat de separare: hârtie de silicon
Tip adeziv: poli-acrilat  modifi cat
Putere de lipire 
(desprindere 90°): ≥ 10 N / 25 mm
Adezivitate la atingere: foarte puternică 
Rezistenţă la tăiere: bună
Rezistenţă la căldură:  pe termen scurt 120°C
Rezistenţă la temperaturi: -40 °C până la +80 °C

Gerband 945 este  o bandă adezivă din 
ţesătură utilizabilă universal, în principal  
pentru lipirea de   durată a covoarelor/
mochetelor precum şi pentru  dotarea 
auto-adezivă a cauciucului pentru ştampile,              
a spumelor, a substraturilor rigide şi aspre,  
pentru îmbinarea şi caşerarea materialelor 
sub formă de benzi, ca de ex. ţesătură, pâslă, 
folie sau carton. 

Lăţimi  mm

€ /Rolă

Role per 
cutie

Lungime 25 m

Culoare

transparent

Materialele adecvate pentru fi xarea 
covoarelor cu Gerband 945 sunt:
a) Spatele covorului / mochetei fără 
plastifi ant:
· spatele din spumă netedă
· spatele din spumă profi lată
· spatele din spumă tip fagure 
· spatele din pâslă
· spate textil 

b) Podele:
· piatră artifi cială 
· ceramică
· şapă 
· planşeu

Gerband 950 
Bandă adezivă din ţesătură
dublu adezivă 
Suport:  ţesătură de celofi bră 
Grosime totală: 0,34 mm
Rezistenţă la rupere: ≥ 80 / 25 mm
Strat de separare: hârtie de silicon
Tip adeziv: poli-acrilat  
Putere de lipire :  ≥10 N / 25 mm
Adezivitate la atingere: puternică 
Rezistenţă la tăiere: foarte bună
Rezistenţă la căldură: pe termen scurt 150 °C
Rezistenţă la temperaturi: -40 °C până la +100 °C

Gerband 950 este o bandă din ţe-
sătură adezivă utilizabilă universal, 
în principal pentru lipirea de durată a  
covoarelor /mochetelor precum şi pentru 
dotarea auto-adezivă a cauciucului pentru 
ştampile, a spumelor, a substraturilor netede,  
opuse şi pentru îmbinarea şi caşerarea mate-
rialelor sub formă de benzi, ca de ex. ţesătură, 
pâslă, folie sau carton. 

Lăţimi  mm

€ /Rolă

Role per 
cutie

Lungime 10 m

Culoare

transparent

€ /Rolă

Role per 
cutie

Materialele adecvate pentru fi xarea 
covoarelor cu Gerband 950 sunt:
a) Spatele covorului / mochetei:
· covoare din PVC şi CV
· spatele din spumă profi lată
· spatele din spumă tip fagure 

b) Podele:
· covoare din PVC şi CV
· piatră artifi cială
· ceramică
· şapă 
· planşeu

Lungime 25 m



Cereri de ofertă şi comenzi la e-mail: offi ce@gerband.de. Ne rezervăm dreptul de a modifi ca datele tehnice. Preţurile nu conţin TVA.

Gerband 955 
Bandă adezivă din ţesătură
dublu adezivă 
Suport: ţesătură de celofi bră 
Grosime totală: 0,34 mm
Rezistenţă la rupere: ≥ 110 / 25 mm
Strat de separare: hârtie de silicon
Tip adeziv: poli-acrilat  
Putere de lipire: ≥ 10 N / 25 mm
Adezivitate la atingere: foarte bună 
Rezistenţă la tăiere: puternică
Rezistenţă la căldură: pe termen scurt 140 °C
Rezistenţă la temperaturi: -40 °C până la +100 °C

Gerband 955 este o bandă adezivă utilizată în 
principal pentru lipirea de durată a covoarelor / 
mochetelor, în special în caz de trafi c intens.
Partea  neacoperită a benzii adezive, trebuie 
lipită pe podea. 

Lăţimi  mm

€ /Rolă

Role per 
cutie

Lungime 25 m

Culoare

transparent

Materialele adecvate pentru fi xarea 
covoarelor cu Gerband 955 sunt:
a) Spatele covorului / mochetei:
· spatele din material textil şi pâslă
· spatele din spumă netedă
· spatele din spumă profi lată
· spatele din spumă tip fagure 
· covoare din PVC şi CV

b) Podele:
· covoare din PVC şi CV
· linoleum
· ceramică
· piatră artifi cială
· şapă 
· planşeu

Gerband 956 
Bandă adezivă din ţesătură
dublu adezivă 
Suport:  ţesătură de celofi bră 
Grosime totală:  0,35 mm
Rezistenţă la rupere: ≥ 110 / 25 mm
Strat de separare: hârtie de silicon
Tip adeziv: poli-acrilat  
Putere de lipire strat 1: > 15 N / 25 mm
Putere de lipire strat 2: 6 N / 25 mm
Adezivitate la atingere: foarte bună 
Rezistenţă la tăiere: foarte puternică
Rezistenţă la căldură:    pe termen scurt 140 °C 
Rezistenţă la temperaturi: -40 °C până la +100 °C 
(Strat 1: faţa acoperită a benzii adezive
Strat 2:  faţa neacoperită a benzii adezive)

Gerband 956 este o bandă adezivă care  se 
utilizează în principal pentru lipirea covoarelor şi 
mochetelor, mai ales atunci când este important 
ca acestea să poată fi  îndepărtate ulterior, ca 
de exemplu în cazul construcţiei standurilor de 
expoziţie sau al obiectelor închiriate. 
Faţa neacoperită a benzii adezive (stratul 2) cu 
aderenţă mai redusă, trebuie lipită pe podea. 

Lăţimi  mm

€ /Rolă

Role per 
cutie

Lungime 25 m

Culoare

transparent

Materialele adecvate pentru fi xarea 
covoarelor cu Gerband 956 sunt:
a) Spatele covorului / mochetei:
· spatele din material textil şi pâslă
· spatele din spumă netedă
· spatele din spumă profi lată
· spatele din spumă tip fagure 
· covoare din PVC şi CV

b) Podele:
· covoare din PVC şi CV
· ceramică
· linoleum
· piatră artifi cială
· şapă 
· lemn

Gerband 958 
Bandă adezivă pentru fi xarea  
dublu adezivă 
Suport:  ţesătură de celofi bră 
Grosime totală:  0,35 mm
Rezistenţă la rupere: ≥ 110 / 25 mm
Strat de separare: hârtie de silicon
Tip adeziv: poli-acrilat  
Putere de lipire strat 1: > 15,0 N / 25 mm
Putere de lipire strat 2: 5,0 N / 25 mm
Adezivitate la atingere: foarte bună 
Rezistenţă la tăiere: foarte puternică
Rezistenţă la căldură: pe termen scurt 140 °C
Rezistenţă la temperaturi: -40 °C până la +100 °C 
(Strat 1: faţa acoperită a benzii adezive
 Strat 2:  faţa neacoperită a benzii adezive)

Gerband 958  este o bandă adezivă care  se 
utilizează în principal pentru lipirea covoarelor 
şi mochetelor, mai ales atunci când este 
important ca acestea să poată fi  îndepărtate 
ulterior, ca de exemplu în cazul construcţiei 
standurilor de expoziţie, în uz comercial sau 
hotelier,  sau în cazul  obiectelor închiriate. 
Faţa neacoperită a benzii adezive (stratul 
2)  cu aderenţă mai redusă, trebuie lipită pe 
podea. 

Lăţimi  mm

€ /Rolă

Role per 
cutie

Lungime

Culoare

transparent

Materialele adecvate pentru fi xarea 
covoarelor cu Gerband 958 sunt:
a) Spatele covorului / mochetei:
· spatele din material textil şi pâslă
· spatele din spumă netedă
· spatele din spumă profi lată
· spatele din spumă tip fagure 
· covoare din PVC şi CV

b) Podele:
· covoare din PVC şi CV
· ceramică
· linoleum
· piatră artifi cială
· şapă 
· lemn



Vă confruntaţi cu sarcini deosebite sau aveţi nevoie de un produs special pentru aplicaţia dumneavoastră? Vă rugăm să ne contactaţi.

Gerband 970 
Bandă adezivă de transfer
dublu adezivă 
Suport:  textură fi bră-PET
Materialul de separare:  hârtie siliconată
Tipul  adeziv:     adeziv din poli-acrilat 
Cantitate adeziv: 240 g / m2

Putere de lipire:  30 până la 50 N / 25mm
Adeziune iniţială:  foarte puternică
Rezistenţă la forfecare: medie
Rezistenţă la căldură:   pe termen scurt 130 °C
Rezistenţă la temperaturi: -40 °C până la +100 °C 

Gerband 970 este o bandă adezivă care 
se lipeşte pe ambele părţi, cu fi lm de acrilat 
dispus pe rolă, uşor de utilizat. Datorită unei 
tehnici de polimerizare şi a unei mase ridicate 
de adeziv, Gerband 970 poate fi  utilizată fără 
probleme chiar şi la temperaturi   scăzute. 
Gerband 970 se poate utiliza pentru etanşe-
izarea suprapunerilor membranelor pentru 
acoperiş, pentru lipirea foliilor PE, precum şi 
pentru laminarea materialelor sub formă de 
membrane, care nu se pot lipi cu substanţe 
adezive obişnuite. 

Lăţimi  mm

€ /Rolă

Role per 
cutie

Lungime 50 m

Culori

transparent

€ /Rolă

Role per 
cutie

Lungime 100 m transparent

Dimensiuni diferite se pot obţine la cerere. 

Gerband 973 
Bandă adezivă de transfer
dublu adezivă 
Suport:   textură fi bră-PET
Materialul de separare:  hârtie siliconată
Tipul  adeziv: poli-acrilat 
Cantitate adeziv: 240 g / m2

Putere de lipire:  ≥30 N / 25 mm
Adeziune iniţială:  foarte puternică
Rezistenţă la tăiere: medie
Rezistenţă la căldură: pe termen scurt 140 °C
Rezistenţă la temperaturi: -40 °C până la +120 °C

Gerband 973  este o bandă adezivă care 
se lipeşte pe ambele părţi, cu fi lm de acrilat 
dispus pe rolă, uşor de utilizat. Substanţa 
adezivă din acrilat pur are în permanenţă ca-
racteristici vâsco-elastice, nu se uscă şi nu 
devine fragilă în timp. Gerband 973 se utilizea-
ză la montarea plintelor covoarelor precum 
şi pentru laminarea materialelor sub formă de 
membrane, care nu se pot lipi cu substanţe 
adezive obişnuite. 

Lăţimi  mm

€ /Rolă

Role per 
cutie

Lungime 50 m

Culori

transparent

€ /Rolă

Role per 
cutie

Lungime 100 m

Dimensiuni diferite se pot obţine la cerere. 

transparent

Gerband 974 
Bandă adezivă de transfer
dublu adezivă 
Suport: textură fi bră-PET
Materialul de separare: hârtie siliconată
Tipul  adeziv:  poli-acrilat pur
Cantitate adeziv: 400 g / m2

Putere de lipire:   > 30 N / 25 mm
Adeziune iniţială:   foarte puternică
Rezistenţă la tăiere: medie
Rezistenţă la căldură: pe termen scurt 140 °C
Rezistenţă la temperaturi: -40 °C până la +120 °C 

Gerband 974 este o bandă adezivă care 
se lipeşte pe ambele părţi, cu fi lm de acrilat 
dispus pe rolă, uşor de utilizat. Substanţa 
adezivă din acrilat pur are în permanenţă 
caracteristici visco-elastice, nu se uscă şi nu 
devine fragil în timp. 
Gerband 974 se utilizează la montarea 
plintelor covoarelor, în special pentru pereţi 
duri, pereţi denivelaţi cu tencuială structurată, 
precum şi pentru laminarea materialelor sub 
formă de membrane, care nu se pot lipi cu 
substanţe adezive obişnuite. 

Lăţimi  mm

€ /Rolă

Role per 
cutie

Lungime 33 m

Culori

transparent

€ /Rolă

Role per 
cutie

Lungime 66 m

Dimensiuni diferite se pot obţine la cerere. 

transparent



Cereri de ofertă şi comenzi la e-mail: offi ce@gerband.de. Ne rezervăm dreptul de a modifi ca datele tehnice. Preţurile nu conţin TVA.

Gerband 975 
Bandă adezivă de transfer
dublu adezivă 
Suport:  textură fi bră-PET 
Materialul de separare:  hârtie siliconată
Cantitate adeziv:   Poli-acrilat
Cantitate adeziv:  500 g / m2

Putere de lipire:  ≥ 35 N / 25 mm
Adeziune iniţială:  foarte puternică
Rezistenţă la tăiere: medie
Rezistenţă la căldură:  pe termen scurt 140 °C
Rezistenţă la temperaturi:  -40 °C până la +120 °C

Gerband 975 este o bandă adezivă care 
se lipeşte pe ambele părţi, cu fi lm de acrilat 
dispus pe rolă, uşor de utilizat. Substanţa 
adezivă din acrilat pur are în permanenţă 
caracteristici vâsco-elastice, nu se usucă şi 
nu devine fragil cu timpul. Gerband 975 se 
utilizează la montarea sipcilor de soclu şi a 
pofi lelor, precum şi pentru laminarea materia-
lelor sub formă de membrane, care nu se pot 
lipi cu substanţe adezive obişnuite. 

Lăţimi  mm

€ /Rolă

Role per 
cutie

Lungime 50 m

Culoare

transparent

Dimensiuni diferite se pot obţine la cerere.  

Programul de livrare

Benzi adezive din hârtie Ambalaj role individuale 
Benzi adezive din ţesătură Dispozitiv de aplicare a benzilor adezive 
Benzi adezive pe bază de spumă Ştanţe din benzi adezive 
Benzi adezive pentru ambalare Benzi adezive bobinate în cruce 
Benzi adezive tehnice pentru folii Benzi adezive cu fi nger lift 
Benzi adezive butilice, simplu adezive Film laminat multistrat 
Benzi adezive butilice, dublu adezive Mastic de etanşare 
Benzi adezive  bituminoase Materiale adezive aderente 
Benzi adezive metalice Componente din cauciuc şi hotmelt 
Benzi dublu adezive  Laminări speciale şi manoperă 
Benzi adezive cu logo imprimat Produse la comandă  
Patch - plicuri adezive  Tehnologie pentru sistemele de acoperire

Fiecare  vânzare se supune exclusiv condiţiilor noastre 
comerciale.
Acestea vi le transmitem cu plăcere sau  puteţi să le afl aţi pe 
adresa noastră de internet: www.gerband.de.   

Certifi care DQS conform 
DIN EN 9001:2000, 
Număr de înregistrare 56398 QM

Datele chimice şi fi zice, precum şi cele specifi ce utilizării benzilor 
adezive, sunt conforme testelor făcute si experienţei acumulate. 
Benzile adezive Gerband sunt utilizate în nenumărate domenii 
tehnice şi industriale. Cerinţele pentru benzile adezive sunt din 
acest motiv foarte diversifi cate, iar clientul trebuie să îşi aleagă 
acel tip de bandă adezivă care este corespunzătoare cu domeniul 
de utilizare. Toate datele, indicaţiile şi recomandările nu sunt o 
garanţie. Ne rezervăm dreptul de a modifi ca datele tehnice. 

Toate datele din acest manual sunt valori estimative, 
valorile reale pot să difere în funcţie de dispunere. Vă putem 
pune la dispoziţie în mod gratuit mostre, de asemenea vă stăm la 
dispoziţie oricând în cazul în care aveţi întrebări sau nelămuriri. Mai 
multe date şi informaţii puteţi găsi pe fi şa tehnică a produselor. 
Preţurile afi şate nu conţin TVA, în cazul în care doriţi să faceţi o 
comandă mai mare puteţi benefi cia de reduceri. Comanda minimă 
este o cutie per produs, mărime şi culoare. La cerere vă putem livra 
şi mărimi diferite, lungimi de role diferite sau culori la comandă. 

Aveţi nevoie de sprijin într-o problemă specială sau 
de produse specifi ce fabricate la comandă? 
Vă rugăm să ne scrieţi la adresa: offi ce@gerband.de Actualizat Iunie 2006 • Înlocuieşte ediţia din Aprilie 2000



Vă confruntaţi cu sarcini deosebite sau aveţi nevoie de un produs special pentru aplicaţia dumneavoastră? Vă rugăm să ne contactaţi.

Gerlinger GmbH & Co. KG
Klebebandwerke
Jaumann-Industriepark 5
D-86720 Nördlingen
Phone 0049 (0) 9081 213-0
Telefax 0049 (0) 9081 213-100
e-Mail info@gerband.de
Internet www.gerband.de
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