
FIȘA TEHNICĂ 

DENUMIREA PRODUSULUI:  BANDA ADEZIVĂ ACRILICĂ 

Banda adezivă acrilică pe suport de polipropilenă (BOPP) cu adeziv acrilic. Este o bandă de uz general, 

folosită pentru lipituri sau ambalaje ușoare. Dintre toate tipurile de benzi adezive, cea acrilică este 

considerată ca fiind cea mai ecologică.  

 

Specificații tehnice: 

1 Suport Film polipropilenă - 

2 Adeziv Adeziv acrilic în masă - 

3 Grosimea suportului 23µ ±5% 

4 Grosimea totală 38µ ±5% 

5 Aderență (180°) 5,8N/25,4 mm ±6% 

6 Punctul de întindere și de rupere 135,00% ±10% 

7 Sarcina de rupere 41N/cm ±10% 

8 Culori Maro, transparent - 

 

Recomandări de utilizare: 

1. Se recomandă ca produsul să fie folosit în termen de 6 luni de la data achiziționării.   

2. Banda trebuie ținută într-un loc uscat, la temperaturi cuprinse între 15°C și 25°C. Dacă temperatura de stocare este diferită, se 

recomandă ca înainte de utilizare, banda să fie ținută pentru o perioadă scurtă la temperaturile recomandate. Banda trebuie 

ferită de razele soarelui și trebuie stocată pe orizontală, în ambalajul original. 

3. Produsul trebuie manevrat corespunzător pentru a evita alterarea lui. 

4. Valorile indicate în această fișă tehnică se referă la rezultatele testelor făcute imediat după fabricare. Valorile tehnice și estetice 

ale produselor se pot schimba în timp, nivelul de calitate nefiind însă alterat. 

5. Produsul are o gamă largă de aplicații, însă este recomandat să verificăm, înainte de utilizare, compatibilitatea lui cu materialele 

pe care dorim să îl aplicăm. 

6. În condiții normale, banda adezivă nu este toxică și nu are efecte adverse dacă intră în contact cu pielea. Cu toate acestea, este 

recomandat să ne spălăm pe mâini după contactul cu banda adezivă. 

7. Banda nu este aprobată pentru uz medical, pentru bandajare și pentru contactul cu alimentele.   
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