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Majoritatea dintre noi a folosit si continua sa foloseasca in diverse scopuri
diferite benzi de tip scoci, benzi adezive sau benzi dublu adezive. In ciuda
faptului ca in ziua de astazi oferta de astfel de produse este foarte numeroasa
si foarte variata, trebuie spus ca alegerea cea mai inspirata o reprezinta o
banda dublu adeziva . Exista mai multe aspecte ce fac dintr-o astfel de banda
adeziva cea mai buna alegere pentru o paleta foarte larga de utilizari din
diverse domenii.

.
Aderenta foarte buna
In momentul care ne gandim ca avem nevoie de benzi adezive primul lucru pe care il
cautam este o aderenta cat mai buna pentru cat mai multe suprafete. Tocmai la
gradul de aderenta o astfel de banda dublu adeziva „puncteaza” foarte bine. In cele
mai multe dintre cazuri, aceste benzi dublu adezive se lipesc instant in momentul in
care banda este suprapusa peste suprafata pe care se vrea a fi aplicata.
Rezistenta foarte mare in timp
Un alt aspect ce recomanda alegerea benzilor dublu adezive se refera la rezistenta
foarte mare in timp a acestor benzi dupa ce au fost aplicate pe suprafetele
dorite.Astfel,odata aplicata,o banda dublu adeziva garanteaza rezistenta pentru un

timp foarte indelungat.
Grad foarte ridicat de flexibilitate
De cele mai multe ori avem nevoie de diferite tipuri de benzi adezive pentru a le folosi
in situatii cat mai diverse si uneori neasteptate. Si din acest punct de vedere o banda
dublu adeziva este o alegere foarte inspirata pentru ca o astfel de banda ofera o
flexibilitate foarte mare.
Datorita modului de dispunere sub forma de rola aceasta poate fi aplicata foarte usor
pe aproape orice tip de suprafata si sub diferite unghiuri. Iar aceasta flexibilitate
foarte mare face ca domeniile de utilizare sa fie cat mai diverse si numeroase.
Foarte simplu de manevrat
Pe langa faptul ca aceste benzi dublu adezive sunt foarte aderente si rezistente in
timp, trebuie subliniat faptul ca acestea sunt extrem de usor de manevrat.Prin
urmare, tot ceea ce trebuie sa faci este sa iei rola de banda dublu adeziva, sa
dezlipesti de pe rola exact atat cat ai nevoie, iar ulterior sa lipesti banda pe suprafata
dorita.
In momentul in care esti sigur de faptul ca esti multumit de cum arata banda lipita,
mai ramane doar sa dezlipesti si folia ce acopera cea de-a doua parte adeziva a
benzii.Daca toate aceste aspecte ce recomanda benzile dublu adezive te-au convins
ca o astfel de alegere este cea mai inspirata atunci cand vine vorba despre benzi
adezive, atunci trebuie sa stii ca poti gasi cea mai buna calitate in materie de benzi
dublu adezive in oferta de la Alesys.
De mai bine de 15 ani Alesys.ro comercializeaza diferite modele de benzi adezive de
cea mai buna calitate si la preturi fara concurenta pe piata de profil din tara noastra.
Intreaga oferta de astfel de benzi adezive o poti gasi pe site-ul www.alesys.ro. Trebuie
subliniat faptul ca la Alesys.ro pe langa oferta diversificata de astfel de benzi adezive
vei primi si consultanta tehnica.
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