Bandă multifuncțională blaugelb TrioSDL750
O bandă pentru cele mai exigente cerințe.
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Mai puține măsurători pentru mai multe aplicații.
Pentru o flexibilitate mai mare în situația de montaj.

Nu ne asumăm nicio răspundere pentru greșelile de tipar.
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Anvelopa clădirii și clima
Anvelopa clădirii include componentele și învelișul exterior al unei
clădiri. Aceasta reprezintă așa-zisa jachetă de protecție a clădirii
pentru orice vreme.
Aceasta este întreruptă din loc în loc de deschizături, precum ferestrele și ușile exterioare, căminele și conductele. Tocmai aceste locuri
de legătură reprezintă punctele nevralgice ale clădirii și necesită o
atenție specială.
Aici se intersectează diverse echipe, nu doar în faza de construcție – aici
se exercită cerințele și solicitările cele mai mari inclusiv în faza de utilizare.
Încă din anii 1980, aspectele tehnice ale anvelopei clădirii au intrat din
ce în ce mai mult în centrul atenției, cu scopul de a spori etanșeitatea
anvelopei clădirii, pentru a reduce costurile cu încălzirea.
Între timp, schimbarea climatică a devenit realitate. Fenomenele
meteo extreme apar mai frecvent și au impact asupra anvelopei
clădirii. Pentru a limita creșterea temperaturii asociată cu acestea,
limitarea emisiilor de gaz cu efect de seră CO2 a devenit o obligație.
La aceasta se adaugă, recent, prevederile legale pentru atingerea
obiectivelor politice în materie de climă, care influențează suplimentar
anvelopa clădirii.

Asistăm deja la schimbări climatice?
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Fig. reprezentare schematică a unui imobil de locuit
cu structura clasică – subsol, parter și un etaj.
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Cerințe legale înăsprite
Pentru atingerea obiectivelor climatice stabilite au fost înăsprite
cerințele privind economia de energie. Cele mai noi standarde pentru
Germania sunt stabilite prin Legea privind energia clădirilor (GEG),
care a intrat complet în vigoare la 1 noiembrie 2020.
Aceasta reunește seturile de legi privind economia de energie în
Germania și transpune prevederile europene privind performanța
energetică a clădirilor (Directiva privind performanța energetică a
clădirilor (UE) 2018/844).

engleză Nearly Zero Energy Building). Acest standard este stabilit
pentru construcțiile publice noi din 2019, iar pentru toate celelalte
construcții noi, de la finalul lui 2020.
Transpunerea corespunzătoare a cerințelor GEG este necesară
inclusiv în cazul renovărilor ample ale construcțiilor vechi. Casa pasivă
poate atinge acest standard al necesarului de energie aproape egal
cu zero și va deveni, cu siguranță, casa viitorului.

Legea privind energia clădirilor (GEG) stabilește standardul cu privire
la „clădirile cu consum de energie aproape egal cu zero” (NZEB, din

Executantul este obligat acum să prezinte beneficiarului o dovadă a
etanșeității la aer a anvelopei clădirii. Chiar și în cazul caselor pasive,
etanșeitatea la aer reprezintă una dintre cele mai importante cerințe.

Guvernul federal a anunțat planul de protecție climatică 2050 pentru
Germania, pentru a forța atingerea obiectivelor climatice.
Obiectivul neutralității emisiilor de CO2 pentru Germania trebuie
realizat deja până în 2045 (în loc de 2050).

Reducerea emisiilor de CO2 este astfel împărțită pe obiective etapizate. Astfel, emisiile de CO2 trebuie reduse cu 65% până în 2030,
raportat la nivelul din 1990. Reducerea trebuie să ajungă la 88% până
în 2040.

În legătură cu acesta, în iunie 2021 a fost votată și Legea privind
protecția climei (KSG).

Așadar, prevederile legale privind consumul de energie al clădirilor vor
fi înăsprite și pe viitor.

BANDĂ MULTIFUNCȚIONALĂ TrioSDL750
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Consecința: stres
Solicitările exterioare exercitate asupra anvelopei clădirii vor fi
amplificate de evoluția climei. Concomitent sunt crescute cerințele
tehnice prin intermediul prevederilor legale privind economisirea
energiei.

Prin urmare, întreaga anvelopă a clădirii este supusă unui stres din ce
în ce mai mare. Trebuie să devină mai etanșă la aer, vânt, apă, praf și
trebuie să izoleze din ce în ce mai bine, pentru a preveni pierderile de
căldură și transmiterea zgomotului.

în prezent

în trecut

Construcție rapidă
Rată scăzută de schimbare a aerului / neetanșă
Umiditate mare a aerului
EnEV și certificat energetic, GEG

Construcție lentă
Rată înaltă de schimbare a aerului / neetanșă
Umiditate redusă a aerului
Pierderi mari de căldură prin aerisire

Anvelopa clădirii etanșă la aer reprezintă o prevedere obligatorie
a GEG. Numai dacă anvelopa este maxim etanșă la aer
•
•
•

Cu atât mai mult, produsele de etanșare utilizate în acel loc trebuie
să prezinte o etanșeitate maximă la aer. Astfel, cerințele referitoare la
planificarea și executarea etanșării sunt extrem de înalte.

va fi diminuată pierderea de energie
poate fi redus considerabil consumul de combustibili fosili
pentru obținerea energiei de încălzire
și pot fi reduse emisiile de CO2.

Acest lucru presupune cheltuieli suplimentare inclusiv pentru proiectant,
arhitect și executantul construcției și, implicit, mai mult stres.

În funcție de obiectiv, ferestrele și ușile exterioare reprezintă aprox. 25%
din suprafața anvelopei clădirii. Etanșeitatea rosturilor de racordare de
la ferestre și uși exterioare contribuie în mod esențial, din acest motiv, la
etanșeitatea la aer a întregii anvelope a clădirii.

CO2 redus

Consum de
combustibil redus
Pierdere de energie
diminuată
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Rezistență verificabilă.

Vă susținem la întocmirea documentației necesare pentru întocmirea unui proiect de rezistență verificabil.

01
Întocmirea

02

03

Verificarea

Pregătirea

04
Contact cu

desenelor

documentației
dumneavoastră

valorilor

structuristul

Dacă este necesar, vă susținem
la întocmirea pachetelor de
desene pentru planificarea
lucrării și a montajului.

La cerere, verificăm
integralitatea și plauzibilitatea
documentației de înaintat
pentru realizarea unui proiect
de rezistență.

Rezistențele de calcul
reprezintă baza pentru
întocmirea unui proiect
de rezistență.

Vă facilităm contactul
cu un structurist competent
d.p.d.v. profesional.

În afară de desenele
bidimensionale, incl. punctele
de fixare, vă întocmim
desenele în detaliu ale
racordurilor ferestrei superioare,
laterale și inferioare.

În acest caz ne este de
folos experiența noastră
îndelungată, pentru o realizare
optimizată și necomplicată
a procesului.

Noi punem la dispoziția
structuristului dumneavoastră
toate rezistențele de calcul
relevante ale sistemelor
noastre.

În concluzie, un service fantastic*.

Sunteți interesat de serviciile noastre de service?

serviceleistung@meesenburg.de

* În funcție de volum, serviciile de service pot fi contra cost. În acest sens, vă consiliem cu plăcere în prealabil.

Dacă doriți acest lucru, noi
putem prelua inclusiv rolul de
comunicare cu rezistențistul.
Contactați-ne.
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Bandă multifuncțională TrioSDL750
Banda multifuncțională blaugelb TrioSDL750 elimină stresul
Însă nu trebuie să vă temeți de GEG. Deoarece etanșarea în rostul
de racordare poate fi planificată fără niciun stres și poate fi executată
corespunzător – cu banda multifuncțională blaugelb TrioSDL750.
Îndeplinește cerințele privind etanșarea ale tuturor standardelor pentru
energia clădirilor:
•
case pasive
•
case eficiente energetic KfW-40
•
case Energie Zero
•
case Plus Energie
•
clădirile cu consum de energie aproape egal
cu zero (NZEB) conform GEG
•
și multe altele
Se știe din domeniul sportului sau al muncii: Într-o echipă, doar
conlucrarea optimă a tuturor coechipierilor poate asigura succesul.
Dacă acțiunile individuale ale persoanelor se angrenează ca într-un
mecanism, succesul va veni.

Componentă

Etanșare

Anvelopa clădirii

În acest caz, coechipierii sunt componentele și produsele de
etanșare, succesul este reprezentat de obținerea etanșeității
la aer a anvelopei clădirii.

Banda multifuncțională blaugelb TrioSDL750.

Cine își dorește succesul în materie de tehnică a etanșării are nevoie de banda multifuncțională blaugelb TrioSDL750.
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Cum a devenit banda multifuncțională blaugelb TrioSDL750 un model de succes
Soluția pentru cerințele legale:
Prevederile europene pentru
performanța energetică a clădirilor
(Directiva privind performanța energetică a clădirilor (EU) 2018/844)

Legea privind energia
clădirilor pentru
transpunerea la nivel
național

Etanșeitatea
la aer a anvelopei
clădirii

etanșarea la aer a rosturilor
de racordare la ferestre și
uși exterioare

Bandă multifuncțională blaugelb TrioSDL750

Prevederile referitoare la economia de energie la nivel european au
fost transpuse în dreptul național prin intermediul legii privind energia
clădirilor. Aceasta prescrie etanșeitatea la aer a anvelopei clădirii,
inclusiv rosturile.

Cu banda multifuncțională blaugelb TrioSDL750 sunt îndeplinite
cerințele legale în mod profesional, sigur și conform regulilor.
Iar proiectanții și executanții se află astfel de partea sigură a baricadei.

Reglementări tehnice DIN 18542
Reglementările legale reprezintă baza pentru obiectivele de construcții.
Asupra materialelor de construcții se exercită și alte influențe – normele
și dispozițiile tehnice.
Pentru benzile de etanșare precomprimate și benzile multifuncționale,
DIN 18542 reprezintă una dintre cele mai importante norme. Aceasta
este o normă de produs și de verificare, așadar descrie caracteristicile
solicitate pentru produse și procedura pentru verificarea acestora.
Caracteristicile produsului definite de normă includ 11 criterii, printre
altele este stabilită etanșeitatea la aer pentru aceste produse – care
este importantă pentru obținerea unei anvelope a clădirii etanșe la aer.
Cerințele sunt împărțite în așa-zise grupe de solicitare (BG). DIN 18542
a fost completată în 2020 în ce privește benzile multifuncționale.
Benzile multifuncționale realizează etanșarea rostului de racordare
complet prin intermediul unui singur produs. În acest sens, este
necesar să fi fost îndeplinită și certificată anterior fie BG 1 sau BG 2
în combinație cu BG R.

important să amintim că GEG nu prescrie cu ce produse de etanșare
trebuie obținută etanșeitatea la aer conform GEG.
Banda multifuncțională blaugelb TrioSDL750 satisface inclusiv cele mai
noi cerințe normative, deoarece îndeplinește cerințele celei mai stricte
grupe de solicitare MF 1. Astfel nu este doar conformă cu cerințele
legale, ci corespunde stadiului actual al tehnicii.

Grupe de solicitare existente:

Astfel, până acum, benzile multifuncționale se deosebesc în principal
prin cerința BG R față de benzile de etanșare precomprimate (și prin
dimensiunile diferite ale benzii).
Grupele de solicitare BG 1 și BG 2, precum și BG R sunt valabile
în continuare. Astfel, inclusiv produsele verificate în trecut conform
acestor prevederi sunt în continuare valabile. În versiunea actuală
din 2020, noile grupe de solicitare MF 1 și MF 2 au fost completate
special pentru benzile multifuncționale, pentru a delimita caracterul
special al acestor produse.

Completare nouă pentru benzi multifuncționale, rezultând din BG 1 / BG 2 și BG R:

Versiunea modificată, actuală datează din aprilie 2020, aproape
concomitent cu noua GEG, dar nu este prevăzută de GEG . Este

BANDĂ MULTIFUNCȚIONALĂ TrioSDL750
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Caracteristicile produsului
Din combinația a două spume poliuretanice speciale cu o membrană etanșă la aer, a rezultat
o bandă multifuncțională de înaltă performanță, care îndeplinește noile cerințe determinate de
schimbările climatice, precum și de reglementări.

Air-stop-technology

Prescurtarea SDL750 definește următoarele caracteristici:
Etanșeitatea la precipitații în aversă (germ. Schlagregendicht) la peste 750 Pa pe partea
exterioară
Izolație (germ. Dämmung) fonică și termică în planul funcțional
Etanșeitate la aer (germ. Luftdicht) și barieră de vapori pe partea cu încăperea
Alte caracteristici ale produsului:
•
•
•
•

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

inside

≥ 750 Pa

Banda multifuncțională blaugelb TrioSDL este extrem de etanșă la aer
(valoare a = 0,00 m³/[h*m*(daPA)n]) și termoizolantă (ƛD,10 = 0,052 W/m*K)
Cu banda multifuncțională blaugelb TrioSDL750 sunt îndeplinite cerințele stricte ale
testului Blower Door pentru case pasive: indice n50 ≤ 0,6 h-1
Astfel sunt îndeplinite cerințele rezultate pe baza GEG și contribuie la economisirea
costurilor de încălzire, la reducerea efectivă a emisiilor de CO2 și la protecția climei
Banda multifuncțională blaugelb TrioSDL750 este adecvată pentru construcții noi,
precum și, în aceeași măsură, pentru renovări, în cazul în care sunt îndeplinite
condițiile tehnice pentru rosturi
În cazul termoizolației clădirilor cu sisteme WDVS, banda multifuncțională
blaugelb TrioSDL750 este ideal adecvată pentru montarea în combinație cu
750

sistemul blaugelb Triotherm+ – pentru izoterme optimizate
Doar un produs și doar o etapă de montaj pentru etanșarea tuturor celor trei planuri
Verificată conform grupei noi de solicitare MF 1 / DIN 18542:2020-04
Etanșeitate la precipitații în aversă peste 750 P – cu 25% mai multă siguranță
Etanșeitate deschisă la difuzia vaporilor pentru planul exterior
Protecție împotriva umezirii, pentru o putere mărită de izolare în planul median
clasa de materiale de construcții B1 – greu inflamabil (conform DIN 4102)
Etanșarea rosturilor conform EnEV, DIN 18355, DIN 4108, GEG
Etanșarea rosturilor conform ghidului RAL de proiectare și execuție a montajului
ferestrelor și ușilor pentru locuințe la construcții noi și lucrări de renovare
fabricat în conformitate cu sistemul de management al calității ISO 9001/EN 29001
Conținut redus de substanțe toxice testat conform EMICODE EC1 Plus, REACH

Pagina 10

outside

BANDĂ MULTIFUNCȚIONALĂ TrioSDL750

Schlagregendichtheit
Heavy rain tightness

MF 1
geprüft / tested

entspricht / correspond to

|
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Adaptare la modelul cu 3 planuri al rostului de racordare

01

Planul 1 – partea interioară:
Separare între temperatura interioară
și exterioară

02

Planul 2 – mijloc:
Termoizolație și izolație fonică

03

Planul 3 – partea exterioară:
Protecție la climă și intemperii

01

02
03

Structura multistrat a benzii multifuncționale blaugelb TrioSDL750 este
adaptată ideal la cele trei planuri.
Banda este alcătuită din două straturi de spumă poliuretanică, care
înconjoară membrana LST prin intermediul tehnologiei Luft-Stop LST.
Culorile diferite ale straturilor de spumă indică clar sensul de montaj:
stratul gri este orientat spre partea interioară.
Prin dispunerea în treimea interioară a benzii, membrana LST este
poziționată automat spre încăpere.
Tehnologia Luft-Stop LST asigură etanșeitatea la aer solicitată normativ
a rostului pe planul interior. Separarea efectivă a climatului încăperii
în planul central și exterior al rostului previne pătrunderea umezelii în
centrul rostului. Astfel este evitată temuta depunere a apei de condens
și, prin urmare, inclusiv formarea mucegaiului.
Apa de condens poate ieși pe partea exterioară, iar rostul rămâne
permanent uscat.

02
01

03

01. spumă poliuretanică moale, specială, impregnată culoare
gri deschis la interior
02. membrană, tehnologia Luft-Stop
03. spumă poliuretanică moale, specială, impregnată culoare
antracit la exterior

BANDĂ MULTIFUNCȚIONALĂ TrioSDL750
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Eficiență în prelucrare
De la achiziție până la montaj, prelucrarea produselor de etanșare
trebuie să fie eficientă și economică – cu menținerea calității înalte
și a funcționării sigure de durată.
Continuarea prelucrării de către echipele ulterioare nu trebuie amânată,
de ex. din cauza timpilor de așteptare necesari pentru uscare sau
întărire.

•
•
•
•
•
•
•
•

•

Echipele de montaj trebuie să poată prelucra produsele cât mai
simplu și repede posibil.
Banda multifuncțională blaugelb TrioSDL750 îndeplinește cerințele de
prelucrare și montaj la etanșarea rosturilor de racordare ale ferestrelor
și ușilor:

un singur produs pentru etanșarea tuturor celor trei planuri ale rostului de racordare –
economie de timp și cheltuieli
permite montajul independent de intemperii
cu o dimensiune a benzii poate fi etanșată o lățime mai mare a rostului – mai multă
siguranță la toleranțele rosturilor
precomprimare înaltă pentru montare simplă și o capacitate ridicată de revenire
parte interioară marcată cu gri pentru o stabilire rapidă a poziției de montaj
montaj simplu datorită funcției autoadezive puternice
lucrările ulterioare pot fi efectuate la scurt timp după finalizarea montajului
Avantaje la prelucrare: lungimea mai mare a rolei (până la 15 m) determină o eficiență
mai mare a lungimii benzii. Astfel, pe șantier este necesar un număr mai redus de role,
rezultă mai puține resturi, deșeuri și costuri mai reduse cu eliminarea resturilor
funcționarea de durată este certificată prin verificări ample

Pagina 12

BANDĂ MULTIFUNCȚIONALĂ TrioSDL750

Competent. Onest. Serios.

Siguranță, funcționalitate și libertate de configurare
Prin intermediul benzii multifuncționale blaugelb TrioSDL750,
proiectanții și arhitecții pot transpune numeroase concepte de design,
fie la construcția obiectivelor, în locuința individuală, la construcțiile noi
sau vechi.
Banda poate fi tencuită, acoperită și lipită cu produsele
adecvate. Totuși, acest lucru nu este întotdeauna necesar:
pe baza caracteristicilor sale de înaltă calitate (îndeplinirea criteriilor
grupei de solicitare MF 1 conform DIN 18542:2020-04), poate fi
expusă și netencuită la intemperii.
Structura multristrat a benzii multifuncționale blaugelb TrioSDL750
prezintă un strat de spumă de culoare gri. Această parte de culoare
gri deschis este orientată întotdeauna spre partea interioară a incintei –
astfel, banda este ideală inclusiv pentru utilizarea la pereții moderni din
beton aparent.

Banda multifuncțională blaugelb TrioSDL750 îndeplinește concomitent
șase cerințe privind planificarea la etanșarea rosturilor de racordare
de la ferestre și uși:
•
•
•
•
•
•

verificarea amplă a funcționării de durată la toate dimensiunile
rosturilor
conformă cu ghidul RAL pentru montaj (ediție nouă 2020)
montaj acoperit sau vizibil
permite formarea estetică a rosturilor pentru o modelare
modernă
pentru o construcție sustenabilă și protecție climatică eficientă,
certificat EMICODE EC1-Plus
adecvată pentru standardul de casă pasivă și certificarea
obiectivului DGNB

Caracteristicile benzii multifuncționale blaugelb TrioSDL750 au fost
supuse unor verificări exigente, printre altele de către institutul de
testări ift Rosenheim, fabricarea este supusă unui control exigent
al calității conform ISO9001/EN29001

BANDĂ MULTIFUNCȚIONALĂ TrioSDL750
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Suprafețe mari de acoperire ale benzii multifuncționale blaugelb TrioSDL750
Suprafețele mari de acoperire ale benzii multifuncționale
(lățimi rosturi) și o precomprimare puternică asigură o etanșare
în 3 planuri și o izolație funcționale inclusiv în cazul toleranțelor
de execuție uzuale. Astfel, banda multifuncțională blaugelb
TrioSDL750 este utilizabilă în mod flexibil și este perfect
adecvată.

Comparație lățime rost
5 - 10 mm, 4 - 7 mm

4 - 11 mm

10 - 20 mm

9 - 24 mm

7 - 15 mm, 6 - 10 mm
Dimensiune comparativă a benzii

6 - 17 mm
Bandă multifuncțională TrioSDL750

Banda multifuncțională blaugelb TrioSDL750 asigură
suprafețe de acoperire cu 20% mai mari comparativ cu
benzile multifuncționale obișnuite. Etanșeitatea la aer și
etanșeitatea în aversă este totodată verificată și garantată
pentru cea mai mare dimensiune admisă a rostului.

Lungimi mari ale rolei la banda multifuncțională blaugelb TrioSDL750
Rolele benzii multifuncționale blaugelb TrioSDL750 sunt cu până
la 25% mai lungi decât până acum. Acest lucru determină
avantaje ulterioare la prelucrare, printr-o eficiență mai mare
a lungimii benzii și mai puține deșeuri.
Lungimea optimizată a rolei asigură mai puține înnădiri
ale benzii și mai puține deșeuri.

Comparație lungime rolă
11,5 m

15 m

Dimensiune comparativă a benzii

Bandă multifuncțională TrioSDL750

8m

10 m

Sistem de montare pe perete blaugelb Triotherm+

Componentă certificată pentru case pasive în domeniul montării ferestrelor.
Într-o perioadă în care grija pentru mediul nostru înconjurător și atitudinea față de acesta
sunt din ce în ce mai prezente în prim-plan, cu directive din ce în ce mai complexe, la fiecare
obiectiv de construcții este necesară stabilirea exactă a modului de construcție care să asigure
eficiența energetică, astfel încât rezultatul final să convingă în cele din urmă.
Integrarea ferestrelor în planul de termoizolare și, implicit, integrarea directă în sistemul fațadei
reprezintă un pas mare înainte în materie de eficiență energetică la montajul ferestrei.
Prin intermediul sistemului de montaj pe perete blaugelb Triotherm+, acest lucru este posibil
fără cheltuieli mari, fără o limitare a proiectării sau a execuției ulterioare – acum inclusiv ca și
componentă certificată pentru case pasive în domeniul sistemelor de montaj pentru ferestre.
* Scanați codul

Mai multe informații găsiți și pe
www.blaugelb.de
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Compatibilitate cu sistemele blaugelb
Banda multifuncțională blaugelb TrioSDL750 poate fi utilizată optim în
combinație cu sistemul Triotherm+ pentru obiective izolate WDVS.
Datorită structurii sale, profilul blaugelb Triotherm+ prezintă flancuri
exacte, fixe și plane ale rosturilor, astfel încât montajul benzii
multifuncționale TrioSDL750 poate fi realizat în siguranță, rapid și fiabil.

Astfel rezultă avantaje de natură tehnică și economică la izolarea și
etanșarea clădirii. Reducerea considerabilă a punților termice în planul
de fixare și etanșare al elementelor constructive.

9,3°C
Apă de condens
20.00

12,6°C
Mucegai

15.00
10.00
5.00
0.00
-5.00

°C

Exemplu de izotermă optimizată cu
sistemul blaugelb Triotherm+ și WDVS
Racord lateral
Valoare fRsi = 0,87

d

Însă banda își poate dovedi eficiența deplină și în celelalte sisteme
blaugelb.

o alegere perfectă inclusiv în acest caz, pentru o etanșare profesională
și conformă reglementărilor.

Astfel, banda multifuncțională blaugelb TrioSDL750 este ideal adecvată
pentru etanșarea
în sistemul de fixare blaugelb Protect pentru montajul
20.00
15.00 de siguranță anti-cădere și a elementelor anti-efracție.
elementelor
Deoarece10.00
în acest caz se poate renunța la proptelele laterale tipice de
5.00
distanțare,0.00fără a risca o pierdere a portanței – așadar condiții perfecte
pentru etanșarea
cu banda multifuncțională blaugelb TrioSDL750.
-5.00
°C

Sistemele blaugelb, supuse unor verificări complexe, oferă nu doar
calitate și funcționalitate, ci și o siguranță verificată, iar produsele
blaugelb utilizate în acestea sunt perfect compatibile între ele.

Banda multifuncțională blaugelb TrioSDL750 este ideal adecvată inclusiv
pentru etanșarea laterală și superioară în combinație cu sistemul de
racordare All-in-One sau sistemul de prag blaugelb TBS, deoarece
ambele sisteme blaugelb limitează etanșarea. Astfel, banda reprezintă

Ne bucurăm că ne vizitați.

Puteți vedea în detaliu sistemele menționate în showroom-ul
nostru 3D, pewww.hochzwei.me.

Doriți să vizitați showroom-ul nostru 3D?
www.hochzwei.me

BANDĂ MULTIFUNCȚIONALĂ TrioSDL750
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Bandă multifuncțională TrioSDL750
Sustenabilitatea și impactul asupra sănătății
În cazul produselor și sistemelor blaugelb avem în vedere emisiile
cât mai redusă de substanțe toxice. Banda multifuncțională blaugelb
TrioSDL750 este verificată conform standardului EMICODE EC1 Plus și
prezintă emisii extrem de reduse de substanțe toxice, la fel și profilul
combinabil blaugelb Triotherm+.
Produsele cu sigiliul EMICODE sunt testate de GEV (Gemeinschaft
Emissionskontrollierte Verlegewerkstoffe, Klebstoffe und Bauprodukte )
printr-o analiză independentă conform unei proceduri științifice
standardizate privitor la emisii.
Certificările conform celor mai stricte standarde ecologice sunt din
ce în ce mai importante inclusiv în domeniul construcțiilor. Se dorește
reducerea amprentei ecologice și menținerea acesteia la un nivel cât
mai redus.

este asigurată durabilitatea și caracterul nepoluant – un aspect important
pentru numeroși beneficiari și pentru utilizabilitatea la obiectivele
certificate DGNB.
Pe baza capacității bune de etanșare și izolare, banda multifuncțională
blaugelb TrioSDL750 contribuie efectiv la economia de energie și, implicit,
la sustenabilitate.
În plus, asigură un rost uscat și previne astfel apariția mucegaiului.
Astfel este menajată sănătatea locatarilor.
Funcționalitatea, economia de energie, protecția mediului și
protecția sănătății merg mână în mână cu produsele și sistemele
de la blaugelb.

Datorită degradabilității, absenței substanțelor toxice și reciclabilității
sistemului blaugelb Triotherm+ și a benzii multifuncționale TrioSDL750

Produse blaugelb certificate EMICODE
Bandă multifuncțională blaugelb TrioSDL750
Bandă multifuncțională blaugelb TrioSDL600
Bandă de etanșare blaugelb 600 BG 1
Bandă de etanșare blaugelb 300 BG 2
Folie blaugelb DuoSL1050 Power Plus
Folie blaugelb interior SL1050 Power Plus
Folie blaugelb exterior SL1050 Power One
Folie blaugelb Basic interior
Folie blaugelb Basic exterior
blaugelb Silikon Alkoxy
blaugelb Hybrid Polymer Power Fix
Adeziv blaugelb RC
Spumă monocomponentă pentru pistol
blaugelb Premium Allseason XXL
Spumă monocomponentă pentru pistol blaugelb XXL
Spumă de montaj bi-componentă blaugelb Easysystem
Spumă monocomponentă pentru pistol blaugelb B2
Profil blaugelb Triotherm+
Placă termoizolantă blaugelb
Placă termoizolantă blaugelb MultiPro
Profil de termoizolare a soclului blaugelb PES
Profil pentru glaf de fereastră termoizolant
Pană termoizolantă blaugelb PES
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Deoarece responsabilitatea nu e doar o vorbă
Nu doar produsele noastre, ci și noi, grupul
Meesenburg, ne asumăm responsabilitatea.
Astfel, la momentul actual, promovăm deja planificarea
și acțiunea sustenabilă în numeroase domenii și aplicăm
acest lucru în mod consecvent.

We care
Social Responsibility

Competent. Onest. Serios.

Bandă multifuncțională blaugelb TrioSDL750
•
•
•
•
•

Permite montajul independent de intemperii
Clasa de materiale de construcții B1 – greu inflamabil
(conform DIN 4102)
Etanșarea rosturilor conform GEG, DIN 18355, DIN 4108
Fabricat în conformitate cu sistemul de management al
calității ISO 9001/EN 29001
Conținut redus de substanțe toxice testat conform
EMICODE EC1 Plus

Date tehnice:

Din combinația a două spume poliuretanice speciale cu membrană LST
etanșă la aer a luat naștere o bandă multifuncțională de înaltă performanță:
Banda multifuncțională blaugelb TrioSDL750 cu tehnologie Luft-Stop LST
vă protejează de intemperiile de mâine și garantează îndeplinirea fiabilă a
standardelor impuse de Legea privind energia clădirilor (prescurtată GEG)
în ceea ce privește etanșarea rostului de îmbinare.
Banda multifuncțională blaugelb TrioSDL750 este o bandă de etanșare
cu 3 planuri, pre-comprimată, cu structură multi-nivel, concepută pentru
etanșarea și izolarea rostului de îmbinare cu un singur produs. Structura
multi-nivel este ideal adaptată la cele trei planuri ale rosturilor de îmbinare
și de dilatare de la ferestre și uși.

Avantajele produsului:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Absolut etanșă la aer, valoarea a = 0,00: standardul conform
DIN 18542:2020-04 îndeplinit și depășit
Separarea sigură între temperatura interioară și exterioară în rost,
datorită membranei LST
Etanșeitate la precipitații în aversă ≥ 750 Pa – protecție cu 25%
mai mare decât standardul prevăzut în normă
Protecție împotriva umezirii, verificată conform noului DIN
18542:2020-04 MF 1
Zona de îmbinare rămâne uscată - în acest fel puterea de izolare
se îmbunătățește
Adecvată pentru casa pasivă și pentru standardul Casa Energie
Zero
Corespunde principiului „mai etanș la interior decât la exterior“
Partea interioară gri deschis este ideală pentru utilizarea la pereții
moderni din beton aparent
Permite etanșarea unui rost cu lățime mai mare folosind o
singură bandă
Lungime optimizată a rolei, ca urmare mai puține înnădiri ale
benzii și mai puține deșeuri
Rezistent la umiditate și temperatură
Prelucrare simplă și rapidă datorită funcției auto-adezive
Forță ridicată de lipire prin funcția auto-adezivă pe profilele
obișnuite de ferestre și uși*
Flexibilă – preia mișcările elementelor de construcție

Material:

spumă poliuretanică moale, specială,
impregnată, cu tehnologie Luft-Stop și
structură cu 3 planuri

Clasa de materiale de construcție:
DIN 4102

B1 (greu inflamabil)

Grupa de solicitare:
DIN 18542:2020-04

MF 1

Etanșeitate la precipitații în aversă:
DIN EN 1027

≥ 750 Pa

Coeficient de permeabilitate a rostului:
DIN EN 1026

a = 0,00 m³ / [h*m*(daPa)n]

Conductivitate termică valoare nominală:
DIN EN 12667 | DIN 18542:2020-04

ƛD,10 = 0,052 W/m*K

Izolarea fonică a rosturilor:

până la 58 dB

Rezistență la oscilațiile de temperatură:
DIN 18542:2020-04

de la -30°C până la +80°C

Compatibilitate cu materialele de construcție
învecinate:
DIN 18542:2020-04

îndeplinită

Rezistență la lumină și intemperii:
DIN 18542:2020-04

îndeplinită

Valoare sd:

se dă o pantă din interior spre exterior

Valoare U adâncime construcție fereastră
60 / 70 / 80 mm:
DIN 4108-3

U = 0,8 / 0,7 / 0,6 W/(m²*K)

Temperatura de prelucrare:

+5°C până la +30°C

Toleranță dimensiuni:
DIN 7715 T5 P3

îndeplinită

Temperatura de depozitare:

la +1°C până la +20°C

Durata de depozitare:

12 luni, depozitare la loc uscat în recipientul
original închis, în poziție verticală

Culoare:

antracit (exterior), gri (interior)

Denumire articol

UV

Cod art.

Bandă multifuncțională blaugelb TrioSDL750 54/4-11 mm

5 x 10 m

9083714

Bandă multifuncțională blaugelb TrioSDL750 54/6-17 mm

7 x 15 m

9083715

Bandă multifuncțională blaugelb TrioSDL750 54/9-24 mm

7 x 10 m

9083716

Bandă multifuncțională blaugelb TrioSDL750 64/4-11 mm

4 x 10 m

9083717

Bandă multifuncțională blaugelb TrioSDL750 64/6-17 mm

6 x 15 m

9083718

Bandă multifuncțională blaugelb TrioSDL750 64/9-24 mm

6 x 10 m

9083719

Bandă multifuncțională blaugelb TrioSDL750 74/4-11 mm

4 x 10 m

9083720

Bandă multifuncțională blaugelb TrioSDL750 74/6-17 mm

5 x 15 m

9083721

Bandă multifuncțională blaugelb TrioSDL750 74/9-24 mm

5 x 10 m

9083722

*Se recomandă efectuarea unor încercări prealabile.
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LOCAȚIILE NOASTRE – MEESENBURG ÎN VECINĂTATEA DUMNEAVOASTRĂ
Meesenburg Romania SRL
Head Office
540566 Tîrgu Mureş, Mureș
Str. Livezeni 79/A hala C21
Tel: +40 265-256-326
office@meesenburg.ro
Warehouse Ghiroda
307200 Ghiroda, Timişoara
Str. Căprioarei nr. 9 Timiş
Tel: +40 727-200-717
office@meesenburg.ro
Warehouse Bacău
600385 Bacău
Str. Calea Bârladului nr. 23
Tel: +40 799-931-327
office@meesenburg.ro
Warehouse Ciorogârla, Ilfov
077055 Ciorogârla, Ilfov
Șos. București nr. 26
Tel: +40 722-403-792
office@meesenburg.ro
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