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          APLICATII: 
 
      Banda adeziva pe o singura parte, flexibila, ductila, cu putere mare de 
lipire. Recomandata pentru realizarea de imbinari etanse intre Vario

®
 KM Duplex UV si 

ferestrele de mansarda, trecerile de tubulaturi sau alte elemente de constructie. 
De asemenea, ideal pentru pentru etansarea suprapunerilor de 

membrana Vario
®
 KM Duplex UV, si pentru o gama larga de etansari speciale, atât în 

interior cât si exterior. 
 

 
Se recomanda utilizearea la interior sau exterior si adera pe urmatoarele tipuri de substrat: PE, PA, PU, PP, folie de 
aluminiu, hartie Kraft, metal, plastic, panouri dure din lemn (OSB, PAL, etc).  
Substratul trebuie sa fie uscat, fara praf si grasimi. 
 

ISOVER  Vario
®
 MultiTape 

BANDA ADEZIVA RANFORSATA 

CARACTERISTICI TEHNICE 

              PARAMETRU                                   VALORILE TIPICE DE PERFORMANTA 

Materiale componente 
Banda speciala de PE cu adeziv acrilat modificat ,ranforsata cu plasa din 
fibre de sticla ,fara solvent, PVC 

Temperatura de aplicare De la –10 °C 

Rezistenta la temperaturi De la - 30°C pana la + 100°C. 

Latime banda 60 mm 

Lungime banda 25 m 

Rezistenta la UV 1 luna (< 55 MJ/m
2
) 

EMICODE
®    

EC1 PLUS 
 

Produsele Isover marcate cu EMICODE
®    

EC1 PLUS emit cu de zece ori  mai  putine  
emisii decat reglementarile EU. In acest fel, dupa 28 de zile valorile VOC sunt la maxim 
60 μg/m³  (valorile de referinta stabilite de EU—1000 μg/m³ ). Dupa testele initiale,   
produsele sunt testate continuu in mod aleatoriu in laboratoare independente, cu privire 
la VOC si continutul de solventi. 
Marcajul  EMICODE

®    
EC1 PLUS garanteaza ca Vario® KB1 este un produs sustena-

bil, ce asigura protectia mediului inconjurator, calitatea aerului la interior si un nivel 
foarte scazut de emisii. 

A+ (VOC-Decree) 
 
 
 
 
 
 
 

Informații despre gradul de emisie de substanțe volatile în aerul din interior, care de-
scriu un risc toxic în timpul inhalării, pe o scară de la A + (emisii foarte scăzute) la C 
(emisii foarte ridicate). 
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