
Impermeabilizante autoadesivoImpermeabilizante autoadesivo

Destaque aqui seu folheto!

Não rasga!Não rasga!

Repara e evita infiltrações.Repara e evita infiltrações.

Alumínio

Terracota Branca

Cinza

Mantém a saúde de sua casa.Mantém a saúde de sua casa.

• Super rápido e fácil.
• Super econômico.
• Super aderente e durável.

• Super rápido e fácil.
• Super econômico.
• Super aderente e durável.

No tamanho
que você precisa.
No tamanho
que você precisa.

Várias cores:

Garantido*

Garantido*

Boa aderência sem primer

ou seu dinheiro de volta.
Boa aderência sem primer

ou seu dinheiro de volta.
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Aplicações:

Apresentação:

Elimine as infiltrações com economia.
Um grande Benefício!

Elimine as infiltrações com economia.
Um grande Benefício!

Faça você mesmo!Faça você mesmo!

• 10 x 50cm  • 20 x 20cm  • 20 x 50cm • 10cm x 2m  • 10cm x 5m

• Super adesivo, adere a todo 
tipo de superfície;

• Super alumínio puro, não deixa 
o adesivo ressecar;

AluBand Super é encontrado no tamanho que você precisa:

Todos eles em 4 cores: Alumínio, Terracota, Branca e Cinza.

Se precisar, você também vai encontrar AluBand em rolos em outras medidas, fale conosco 
ou visite nosso site.

Rolos: Dobrados: 

www.solarrevestimentos.com.br
Fone: +11 2346-3888

*Garantia
Adere muito bem sobre qualquer superfície (exceto teflon e silicone):
• firme: que não se desagregue ou solte areia, pó, cal ou outras partes; 
• limpa: sem poeira, limo, poluição ou oleosidades; 
• seca.
Caso a superfície atenda estas condições e a aderência, sem qualquer pintura de 
preparação (primer), não seja boa, envie-nos fotos, a nota fiscal de compra, o rótulo/caixa 
das embalagens e seus dados, que devolveremos seu dinheiro.  

Fácil
e rápido de

aplicar !

Veja instruções completas na embalagem.

Instruções de aplicação:

E muitas outras!

• Super reforço de ráfia, não 
deixa o alumínio rasgar;

• Super garantido;
• Super resistente e durável.

Destaque aqui seu folheto!

Volante AluBand Super 2013.indd   2 27/08/2013   15:46:52


