
Os dados relativos ao Rating são referidos no GreenBuilding Rating® Manual 2014. As presentes informações foram actualizadas em Julho de 2019 (ref. GBR Data Report - 07.19); determina-se que as mesmas podem ser sujeitas a integrações 
e/ou variações no tempo por parte da KERAKOLL SpA; para essas eventuais actualizações, pode ser consultado o www.kerakoll.com. A KERAKOLL SpA responde, portanto, pela validade, actualidade e actualização das próprias informações 
apenas se retiradas directamente do seu site. A ficha técnica é redigida com base nos nossos melhores conhecimentos técnicos e de aplicação. Não podendo, no entanto, intervir directamente nas condições das obras e sobre a execução 
dos trabalhos, constituem indicações de carácter geral que de modo algum vinculam a nossa Empresa. Aconselha-se, portanto, um ensaio prévio a fim de verificar a idoneidade do produto à utilização prevista.

KERAKOLL PORTUGAL S.A.
Núcleo Empresarial da Venda do Pinheiro
Quinta dos Estrangeiros, Bloco 2 - Fracção 97
2665-602 Venda do Pinheiro MFR - Portugal
Tel +351 21 986 24 91 - Fax +351 21 986 24 92
info@kerakoll.pt - www.kerakoll.com

ISO 9001
CERTIFIED
IT10/0321

00
65

0 
Gr

as
s 

Ba
nd

 C
od

e:
 P

91
2 

20
19

/0
7 

- P
T

Banda de união em membrana geotêxtil multicamada, específica para a junção 
de relva sintética de uso residencial.

Grass Band
LINHA COLOCAÇÃO / Colocação parquet e resilientes

- Produto para uso profissional
- respeitar eventuais normas e regulamentos nacionais
- para mais informação, consultar o Kerakoll Worldwide Global Service +351 21 986 24 91 - info@kerakoll.pt

ADVERTÊNCIAS

HIGH-TECH
Temperatura de serviço de -20 °C a +70 °C
Largura rolo  ≈ 30 cm
Comprimento rolo ≈ 100 m

PERFORMANCE

• Impermeável à água e aos adesivos comuns para relva sintética

• Óptima aderência com os adesivos SP 70 e PU 70

• Elevada resistência ao arranque

• Resistente aos bolores e bactérias

PLUS PRODUTO


