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BANDA DE UNIÃO DECO GREEN
FICHA TÉCNICA

DESCRIÇÃO
Banda de união para instalação de relva artificial 
à base de poliolefinas.  

VANTAGENS 
• Estabilidade dimensional.

• Possui um véu em fibra para assegurar uma boa 

aderência em ambos os lados.

• Impermeabilidade total à cola. 

• Alta resistência à humidade.

APLICAÇÕES
Para as uniões dos rolos de relva artificial.

VALIDADE E ARMAZENAMENTO 
Armazenar em local seco, fresco e abrigado do 
sol.  

BANDA DE UNIÃO BRANCA PARA INS-
TALAÇÃO DE RELVA ARTIFICIAL.

DADOS TÉCNICOS

Característica Resultado Método

Gramagem 175g/m2 DIN EN 29073-1 

Espessura 0,68 mm DIN EN ISO 9073-2 

Resistência à tração (longitudinal) 540 (N/50mm) DIN EN 29073-3

Resistência à tração (transversal) 350 (N/50mm) DIN EN 29073-3

Alongamento à rotura (longitudinal) 27% DIN EN 29073-3 

Alongamento à rotura (transversal) 26% DIN EN 29073-3

APRESENTAÇÃO

CÓDIGO CONTEÚDO CAIXA EAN
30817009 Branco - rolo 30cm, 100 metros 1 unid. 8412663014294

30817033 Branco - rolo 30cm, 30 metros 1 unid. 8412663016618

30817118 Branco - rolo 30cm, 10 metros 1 unid. 8412663171188

Esta ficha técnica substitui todas as versões anteriores. A BOSTIK garante que o produto está de acordo com as respetivas especificações durante a vigência do seu prazo de validade. As informações contidas neste 
documento e em todas as nossas publicações são baseadas no nosso conhecimento e experiência. A BOSTIK não pode ser responsabilizada por quaisquer erros, imprecisões ou erros editoriais que resultem de mudanças 
tecnológicas ou I&D entre a data de emissão deste documento e a data em que o produto foi adquirido. A BOSTIK reserva-se o direito de fazer alterações às formulações dos produtos. Antes de aplicar o produto, o 
utilizador deve familiarizar-se com as informações apresentadas neste documento e/ou documentos relacionados. O produto deve ser ensaiado para aferir a adequabilidade do mesmo à aplicação e fins pretendidos. O 
método de aplicação, condições de armazenagem e transporte escapam ao nosso controle direto e não são da nossa responsabilidade. Todas as entregas estão sujeitas às nossas condições gerais de venda, disponíveis 
mediante solicitação. As informações mencionadas neste documento são meramente indicativas.


