
 
 
                           
                     Document tehnic banda din PVC vinilica      
 
 

Caracteristici U.M Valori Standard de  
Referinta 

Grosime mm 0,1 DIN 53370 

Greutate/mp Gr/m2 115 DIN 53352 

Stabilitate termica longitudinala % 3 + ˉ DIN 16938 

Stabilitate termica transversala % 3 + ˉ DIN 16938 

Sarcina de rupere longitudinala N/mm2 19 UNI 3789 

Sarcina de rupere transversala N/mm2 16 UNI 3789 

Alungirea de rupere longitudinala % 200 UNI 3789 

Alungirea de rupere transversala % 190 ASTM 624 

Rezistenta de rupere longitudinala N/m 50 ASTM 624 

Rezistenta de rupere transversala N/m 47 ASTM 624 

        
 
 
 

Confectii: 
  

Inaltime rola Lungime rola Cantitate minima 
 de comanda 

10 cm 20 m 80 role 

10 cm 25 m 70 role 

10 cm 50 m 36 role 

10 cm 60 m 30 role 

      
 



CULORI DISPONIBILE: 
- Alb,Gri deschis,Gri,Albastru,Rosu,Verde si Negru 

 
COMPOZITIE: 

- 57% clorura de vinil 
- 33% plastifiant 
- 5,7% carbonat de calciu 
- 1,8% pigmenti organici si anorganici 
- Restul % diversi aditivi. 

SISTEM DE PRODUCTIE: Calandrare 
CARACTERISTICILE DE TRATARE IN MASA/SUPRAFATA: Gelifiere si racire 
succesiva. 
FORMAT: Furnizat în role variind în înălțime de la 50mm la 1300 mm, lungime variabilă la 
cererea clientului. 
GREUTATE: 107 g/m. 
MATERIAL ANIZOTROP 
MOD DE LUCRU: Amestecarea diferitelor componente în turbomixer, gelifiere în Bambury și 
calandrarea sub formă de frunze. 
APLICATIE: Material izolant cu scopul de componentă izolatoare a carei suprafata poate fii 
expusa la flacără pentru țevi de acoperire dar nu direct și conductelor de ventilație. 
COMPOZITIE CHIMICA:  

- 85% Greutate polietilenă cu densitate scăzută - polimer aparținând clasei de poliolefine. 
- 5% Greutate Master Black 
- 10% Greutate material ignifug. 

MASURI  ANTIINCENDIU: 
Se poate utiliza: apa,spuma,CO2 si prafuri. 
Nu există precauții speciale pentru manipularea produsului la temperatura ambientala a camerei 
sau risc de acumulare a sarcinilor electrostatice. 
Se operează în ambiente aerate atunci când sunt supuse unui tratament termic mai mare de 120 
grade. 
Materialul a fost supus la control CNVF pentru depozite superioare de 50 grade. 
Putere calorica: 5400 Kcal/Kg. 
Materialul este stabil chimic, descompunerea tehnica se produce lent la temperaturi joase iar 
viteza creste atunci cand creste si temperatura. 
Produse de descompunere periculoase:Monoxid de carbon,Acid clorhidric si Hidrocarburi. 
 
 
 
 
 
 
 
Această fișă tehnică de securitate a fost elaborata în conformitate cu directiva CEE, deși produsul 
nu este clasificat ca substanta periculoasa. 
 
 
 
 
 
 
 
 


