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KUPFERBAND  801 

Banda de cupru 

 
 Proprietati:   

Autoadeziv pe o singură parte. 
Coducator de electricitate 

 
Banda cupru  
Pentru: 

Stabilirea egalizării de potenţial cf. VDE (Societăţii Electricienilor Germani) pentru aplicarea 
electroconductivă a acoperirilor de pardoseală  
Aplicaţii în electronică   

 

Date tehnice :  

 
Bază   Folie de cupru electrolitică, cu proprietăţi autoadezive pe o 

parte  
Rezistenţă la temperatură  -30 până la + 90 grade Celsius 
Lungime rolă    20 metri,latime 10mm,grosime 0,1mm. 

 

Instructiuni de 
utilizare: 

Aplicaţi amorsa Dispersion Primer 041 EC pe stratul suport pregătit corespunzător în prealabil. 
Lipiţi pe stratul suport aproximativ 1 m de bandă de cupru conform sfatului electricianului. În 
conformitate cu recomandările VDE (Societăţii Electricienilor Germani) banda trebuie să fie 
puţin mai lungă decât stratul de acoperire al pardoselii, aşa încât electricianul să poată să o 
racordeze la perete, în vederea stabilirii unei egalizări de potenţial.  
Alternativa la folosirea amorsei Dispersion Primer 041 EC presupune aplicarea unei reţele de 
benzi de cupru Copper Tape 801 pe stratul suport pregătit corespunzător în prealabil. Vă rugăm 
să vă asiguraţi că banda de cupru Copper Tape 801 se găseşte dedesubtul fiecărei fâşii de 
material de acoperire a pardoselii, iar în partea superioară a încăperii există o conexiune în 
cruce cu stratul suport respectiv.  
Pardoseala finală trebuie montată folosind un adeziv electroconductiv pe suprafaţa suport 
aferentă şi pe banda de cupru Copper Tape 801, în conformitate cu instrucţiunile producătorului. 
În conformitate cu recomandările VDE (Societăţii Electricienilor Germani), la fiecare 30 de mp e 
necesară o egalizare de potenţial. Asiguraţi-vă că nu există niciun punct mai îndepărtat de 9 m 
faţă de următoarea bandă de cupru (de exemplu în cazul coridoarelor lungi). 
Vă rugăm să aveţi în vedere şi instrucţiunile fabricantului materialelor de acoperire a pardoselii.  

 

Ambalare: 

  Ambalat în cutii cu câte 30 de role 

 

Nota speciala: 

Prezentele informaţii referitoare la produs au la bază deopotrivă experienţe de laborator şi 
lucrări practice. Marea diversitate a materialelor, procedurilor de lucru, condiţiilor locale şi 
metodelor de depozitare fac însă imposibilă garantarea rezultatelor procesului propriu-zis. Orice 
aplicare diferită de cele specificate în prezentale informaţii tehnice necesită aprobarea noastră, 
altminteri Forbo îşi declină orice răspundere. In consecinţă, se recomandă clienţilor să identifice 
metodele optime pentru cazul lor particular prin intermediul unor teste. Termenii şi conditiile 
generale de afaceri ale companiei se aplică. 
Prezentele informaţii tehnice înlocuiesc şi prevalează asupra prevederilor oricăror fişe tehnice şi 
informaţii referitoare la produs publicate la o dată anterioară.   
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