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3M™ FAST Esnek Hava Sızdırmazlık Bantları



için tek bir ürün yeterli
Binalarda Yalıtım ve Sızdırmazlık

Binalarda sızdırmazlık sağlamak hiçbir zaman kola 

olmamıştır. 3M FAST bant ailesi ile yapılardaki tüm 

birleşim yerlerinde, hava ve rüzgar geçirmezlik 

sağlamak çok kolay! Kalıcı nem ve su bariyeri yarat-

mak için tek ihtiyacınız bu çok yönlü bantlar olacaktır.

FAST yüksek performanslı bantlar, ift Rosenheim, 

SP ve SINTEF tarafından test edilip, yapı sektörü için 

özel olarak tasarlandı. Teknik açıdan ileri teknolojiye

sahip bu bantlar, -18 °C’ye kadar düşük sıcaklıklarda 

bile uygulama imkanı sunmaktadır. Ayrıca,tüm FAST 

ürünler çivi ile delindiğinde bile cismin etrafını sararak 

sızdırmazlık sağlar ve 6 aya kadar UV dayanımına

sahiptir.

3M FAST ürünleri, sıva, beton ve küflü metal gibi en 

zorlu alanlarda yalıtım sorunlarını yüzey temizliği 

gerektirmeden çözebilmektedir.



Yüksek Yapışma Gücü, UV Dayanımı, Delinme
Sonrası Sarıcı Film Yapısı
 ve düşük sıcaklıkta bile kolayca uygulama
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3M™ FAST-G: LİFLİ TEK TARAFLI BANT
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3M™ FAST-D: ÇİFT TARAFLI BANT

Şeffaf

Lifli dokulu yüksek performanslı bantın koruyucu astarı 
bulunmaz ve el ile kolayca yırtılabilir; daha hızlı uygulama 
sunarken, bant israfını da azaltır. Tüm membran birleşim-
lerinde, iç ve dış ortamlarda sızdırmazlık sağlar. Yapıştırıcı 
birleşim yerlerinin kolayca görülmesi için şeffaf renklidir.

Kağıt koruyuculu, ekstra dayanıklı ve esnek yapılı,yüksek 
performanslı bir banttır. Kapı ve pencerelerde kör kasa 
birleşim yerlerine çok kolay yapışarak nem bariyeri sağlar. 
Trapez, çatı birleşim yerlerinde kapak altı yalıtımı sağlar.

Membran ve çatı kiriş aralarında, iç ve dış ortamda hava
ve nem geçirmezlik sağlayan ekstra güçlü çift taraflı bir 
banttır.



3M™ FAST-F

3M™ FAST-F

3M™ FAST-F

3M™ FAST-G

3M™ FAST-G

3M™ FAST serisi ile hava
geçirmez sızdırmazlık ve uzun
süreli yalıtım

Membran birleşim noktalarında
hava ve su sızdırmazlığı tek 
malzeme ile ve tek işlem ile 
uygulanır.

Boru, kablo tavası, kiriş 
geçişlerinde ultra esnek
yapısı sayesinde mükemmel 
sızdırmazlık sağlar.

Pencere ve kapı kör kasalarının
sızdırmazlığının sağlanmasında, 
özel akrilik yapıştırıcısı sayesinde 
koruyucu örtülerden daha hızlı 
sonuç verir.

Bina içerisinden de 
uygulanabilir yapısı 
sayesinde, büyük inşaat 
yapılarında kapı, 
pencere ve kör kasa 
profillerinde nem, hava 
ve su bariyeri sağlar.

Panel birleşim noktalarında
içeriden ve dışarıdan uygularak
sızdırmazlık sağlar.



High adhesion, UV-Resistance, Nail Sealability 
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Skylight’lar için nem bariyeri 
oluşturarak, nemin diğer tarafa
geçmesini engeller.

Temel membranlarında üst üste
getirilen noktalarda ısı kaynağı
yerine tek taraflı sızdırmazlık bandı.

Membran ve çatı 
kiriş aralarında hava
geçirmezlik sağlayan, 
çivi kullanımı
gerektirmeyen çift 
taraflı bant: 

Malzeme türlerinden bağımsız
olarak farklı malzemelerin 
birleşim noktalarında sızdırmazlık
için kullanılır. 

Nem izolasyonu için
kullanılan membran ile 
alçıyı çift taraflı sızdırmazlık
bandı ile yapıştırabilirsiniz.
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