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Material/Aplicação 

Fita asfáltica autoadesiva, flexível e impermeável, à base de betume, 

revestida com uma película em alumínio. Ideal para executar 

remates gerais em coberturas. Não se recomenda a sua exposição 

direta e definitiva ao sol. 

Benefícios: Estanque e resistente à água. Elevado poder adesivo em 

praticamente todas as superfícies. Elevada resistência ao arrancamento. 

  
Características técnicas 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
Embalagem 
 

4 Dimensões standard:  
 
10 x 5 m (cód. 0308 - Terracota) 
20 cm x 10 m (cód. 0305- Terracota e cód. 0312 - Aluminio) 
30 cm x 10 m (cód. 0306 – Terracota e cód. 0313 Alumínio) 
60 cm x 10 m (cód. 0307 - Terracota) 

 

Cores disponíveis 
 

2 Cores disponíveis: Alumínio e Terracota 
 

Manuseamento e armazenamento 

O material deve ser armazenado em local protegido da exposição 

solar e em local seco. Sempre que fechado na sua embalagem 

original, o material não perde propriedades por um período de 3 

anos. Após abertura da embalagem, deve ser utilizado num 

período máximo de 2 meses. 

Instalação 

ONDUBAND® deve ser aplicado a frio. 

As superfícies devem estar limpas, livres de gorduras ou 

silicones e secas. Sobre superfícies porosas, é 

recomendável a aplicação de um primário betuminoso 

de maneira a permitir uma colagem mais eficaz. 

O intervalo de temperaturas ideal para a sua aplicação 

é entre os 0 °C e os 45 °C. ONDUBAND® deve ser 

pressionado de maneira firme após a sua aplicação. Se 

for necessário sobrepor mais de uma fita, a 

sobreposição não deverá ser inferior a 50 mm 

Não recomendada para zonas transitáveis. Mais informações 
em: http://pt.onduline-pro.com/produtos/outros-produtos-e-
acessorios/outros-produtos-accessorios 
 
 

Código de barras 
 

CB: 34676770010673 (10 x 0,20 m Alumínio) 

CB: 34676770000339 (10 x 0,30 m Alumínio) 

CB: 34676770020863 (5 x 0,10 m Terracota) 

CB: 34676770010727 (10 x 0,20 m Terracota) 

CB: 34676770000391 (10 x 0,30 m Terracota) 

CB: 34676770010741 (10 x 0,60 m Terracota) 

 
 
Garantia 

A garantia à impermeabilidade é de 10 anos, 

sempre que sejam respeitadas as regras de 

aplicação referidas anteriormente. 

 
 
 

 

www.onduline.pt 

Massa 1.5 kg/m2 ± 0.2 kg/m2
 Din EN 1849-1 

Espessura 1.5 mm ± 0.2 mm Din EN 1849-1 

Classe de Reação ao fogo classe E Din EN 13501-1 

Ponto de amolecimento > 85 °C Din EN 1109 

Temperatura de rigidez > - 30 °C Din EN 1109 

Resistência à Tração > 200 n/50mm Din EN 12311-1 

Impermeabilidade à água Elevada Din EN 1928 

Permeabilidade ao vapor > 1500 m Din EN 1931 
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