
DOMENIU DE APLICARE:

PRIMUS Bandă  Etanşare- 
Armare (BHF 82)
BANDĂ DE ETANŞARE ŞI ARMARE PENTRU HIDROIZOLAŢII

•   parte componentă a sistemelor de 
hidroizolare din PRIMUS 
HIDROIZOLAŢIE INTERIOR-
EXTERIOR MHF81 sau PRIMUS 
HIDROIZOLAŢIE PISCINE MHF82;
•   pentru interior cât şi pentru 
exterior;
•   pentru etanşarea şi armarea 
perimetrală a rosturilor dintre pereţi şi 
pardoseală, a colţurilor formate de 
pereţi, sau de pereti cu pardoseală 
(PRIMUS BANDĂ ETANȘARE-
ARMARE (BHF82) 120-50), a 
trecerilor de ţevi (PRIMUS BANDĂ 
ETANȘARE ARMARE (BHF82) 
120x120), a scurgerilor de pardoseală 
sau a conductelor de pompare sau 
recirculare (PRIMUS BANDĂ 
ETANȘARE-ARMARE (BHF82) 
400x400 sau PRIMUS BANDĂ 
ETANȘARE-ARMARE (BHF82) 
350x350) în cadrul hidroizolării 
suprafeţelor fără presiune hidrostatică 
(băi, duşuri, bucătării, balcoane, 
terase, pivniţe etc.) si a suprafeţelor 
cu presiune hidrostatică de pana la 3 
bar (bazine, piscine, fose septice);
În cadrul sistemului de hidroizolare 

PRIMUS BANDĂ ETANȘARE-
ARMARE (BHF82) se 
montează/lipesc de stratul proaspăt 
de PRIMUS HIDROIZOLAŢIE 
INTERIOR-EXTERIOR MHF81 sau 
PRIMUS HIDROIZOLAŢIE PISCINE 
MHF82 şi se netezesc uşor cu un 
şpaclu în vederea eliminării golurilor 
de aer si asigurării unei aderenţe 
continue. După intrarea în priză a 
primului strat de hidroizolaţie 
(imediat ce acesta nu se mai lipeşte), 
se aplică în mod continuu următorul 
strat de hidroizolaţie pe întreaga 
suprafaţă astfel încât PRIMUS 
BANDĂ ETANȘARE ARMARE 
(BHF82) rămâne înglobată 
(sandwich).
Pe suprafeţele astfel hidroizolate se 
pot aplica placări ceramice, tencuieli, 
şape, gleturi, vopsitorii etc.

Benzi super-elastice pentru etanşarea şi armarea 
colţurilor, scurgerilor de pardoseală, trecerilor de 
ţevi în sistemele de hidroizolaţie interioare şi 
exterioare. PRIMUS BANDĂ 

ETANȘARE
ARMARE (BHF82)

 120 - 50

PRIMUS BANDĂ 
ETANȘARE 

ARMARE (BHF82) 
400 x 400

PRIMUS BANDĂ 
ETANȘARE 

ARMARE (BHF82) 
120 x 120

Super-elastice
Impermeabile

Ușor de aplicat/montat
Rezistente în mediu alcalin

PUNEREA ÎN OPERĂ:



Se depozitează în ambalajul original, 
nedesfăcut şi nedeteriorat, în locuri 
ferite de umiditate, de razele directe 
ale soarelui, de produse chimice şi 
orice altă expunere nocivă, la o 
temperatură între +5 35°C.  ÷

-   PRIMUS BANDĂ ETANȘARE 
ARMARE BHF82  120-50 – role de  ( )
laţime 120mm şi lungime 50m;
-   PRIMUS BANDĂ ETANȘARE 
ARMARE  (BHF82) 120x120 – 
bucata de 120mm x 120mm – 25buc. 
pe cutie;
-   PRIMUS BANDĂ ETANȘARE 
ARMARE  (BHF82) 400x400 – 
bucata de 400mm x 400mm – 
10buc./bax;

DEPOZITARE:

PRIMUS BANDĂ ETANȘARE-
ARMARE (BHF82) nu expiră dacă 
este depozitată corect.

DATE TEHNICE
Compoziţie

Grosime BHF82 120-50 (EN1849-2)

Lungime BHF82 120-50 (EN 1848-2)
Lăţime BHF82 120-50 (EN 1848-2)

Elastomer termoplastic (gri), membrană EPDM,
 ţesatură din polipropilenă (alb)

0,58 mm (-0/+0,5 m)

50 m (-0/+0,5 m)
120 mm (  5 mm)±

AMBALARE: VALABILITATE:

Notă                    
Pe parcursul realizării lucrării și uscării acesteia se urmărește asigurarea unor condiţii uscate, cu temperatura aerului şi a suportului între
5°C-30°C. Toate datele şi informaţiile prezentate sunt raportate la o temperatură de 23°C (±2°C) şi o umiditate relativă de 50% (±5%). În 
condiţiile existenţei altor parametrii pot apărea modificări cu privire la perioada de priză, uscare, întărire etc.
Informaţiile cu privire la modul şi tehnica de punere în operă conţinute în această fişa tehnică sunt rezultatul celor mai bune cunoştinţe 
ale noastre asupra produsului. Totuşi, ele nu pot acoperi şi nu se pot substitui cunoştinţelor generale din domeniul construcţiilor, nu pot 
influenţa condiţiile specifice de punere în opera şi nu pot garanta calitatea execuţiei. De aceea, utilizatorii acestui produs trebuie să se 
asigure că acesta este corespunzător aplicaţiei urmărite, că au cunoştinţele şi îndemânarea necesare punerii în operă. Utilizatorul trebuie 
să respecte legislaţia şi normele în vigoare din domeniul construcţiilor şi poartă întreaga responsabilitate asupra consecinţelor utilizării 
produsului.
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Permeabilitatea la apă (DIN 1048-5)
Rezinstenţă alcalină (EN 1847 & EN ISO 527-3)

Temperatură de aplicare și uscare a aerului și a suportului
Rezistenţă la temperatură

etanş până la 3,0 bar
schimbări ≤±20 % 

5ºC  30ºC÷

-25ºC - 60ºC
Rezistenţă la foc (EN ISO 11925-2, EN 13501-1) E

Rezistenţă la rupere (EN 12311-2 Metoda B)
Alungirea până la rupere (EN 12311-2 Metoda B) ≥ 300%

≥ 2,0 N/mm²

Dimensiuni BHF82 120 x 120 (EN1848-2) 120/120 mm (  5 mm)±
Dimensiuni BHF82 400 x 400 (EN1848-2) 400/400 mm (  5 mm)±
Grosime BHF82 120 x 120, 400 x 400 (EN1849-2) 0,65 mm (-5/+10%)
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