
Tipuri de benzi KUNEX 

 

KUNEX® benzi pentru rosturi fixe în construcții  

Benzi impermeabile din PVC-P pentru a sigila rosturile fixe de la 

construcțiile din beton, în interior și în exterior, în acord cu standardul 

DIN 18541.  

Pot fi compatibile cu bitumenul (BC) sau non-compatibile (NB). 

Pot fi simple sau cu armătură de oțel. 

Aplicații: toate tipurile de rosturi din construcții, orizontale sau 

verticale, împotriva apei presurizate sau nepresurizate și împotriva 

umezelii din sol (îmbinări placă fundație/pereți, pereți/tavan; îmbinări 

între plăci pardoseală/pardoseală, perete/perete, tavan/tavan; rosturi 

de dilatare pentru betonare in situ sau pereți prefabricați).   

KUNEX® benzi pentru rosturile de expansiune 

Benzi impermeabile din PVC-P pentru a sigila rosturile de expansiune 

din construcțiile din beton, pentru interior și exterior, în acord cu 

standardul to DIN 18541.  

Aplicații: folosite în îmbinările cu mobilitate ridicată, orizontale sau 

verticale, împotriva apei presurizate sau nepresurizate și împotriva 

umezelii din sol (îmbinări de expansiune placă fundație/pereți, 

pereți/tavan; îmbinări de expansiune între plăci 

pardoseală/pardoseală, perete/perete, tavan/tavan). 

 

KUNEX® bandă de îmbinare flanșă și colț 

Benzi de îmbinare din PVC-P termoplastic, pentru rosturi de 

expansiune  din interior sau exterior, pentru etanșarea îmbinărilor din 

clădiri existente. Pot fi compatibile cu bitumenul (BC) sau non-

compatibile (NB). 

Aplicații: conectarea impermeabilă a elementelor din beton la o 

structură existentă. Calitatea substratului este decisivă pentru 

sigilare.  

 

KUNEX® tub stea 

Pentru sigilarea rosturilor de dilatare și a crăpăturilor definite în 

beton. 

Format dintr-un înveliș de PVC moale (prevăzut cu 4 ancore de 

etanșare și 2 lamele pentru formarea intenționată de crăpături) și un 

miez inelar din PVC dur. 

Aplicații: rosturi de dilatare verticale, împotriva apei presurizate sau 

nepresurizate și împotriva umezelii din sol (îmbinări perete/perete). 

 

 

 



KUNEX® benzi capăt de îmbinare și de închidere, panglică pentru 

acoperirea îmbinării 

 

 

 

KUNEX® benzi de îmbinare pentru silozuri / silo joint tape 

Elemente impermeabile din PVC-P pentru sigilarea îmbinărilor la 

silozurile  pentru furaje construite din beton armat. 

 

 

KUNEX® custom solutions  

În afară de formele standard pentru îmbinările din construcții și 

rosturile de expansiune sunt produse și elemente personalizate, la 

cererea clientului. 

 

 

 


