
Hollanda’da Üretildi

TNO ile test edilmiş ürün



Temiz ve berrak 
Oluklu levhalar mı istiyorsunuz?

Polikarbonatın geçirgen olmasının sonucu olarak dikkat edilmesi gereken tek nokta 
oluklarda sürekli yoğuşmadır. Bu, netliği ve ısı yalıtımını bozacaktır. Levhanız zamanla 
yeşile döner ve kirlenir. 

Multifoil, bu endişeyi gidermek için AntiDUST®  bant yarattı. 1. günden 10 yıla kadar 
polikarbonat levhalarınızın netliğini sağlayan tek sistemdir!

Polikarbonat oluklu levha, cam sistemlerinde kullanmak 
için mükemmel bir malzemedir. Hafif bir yapı sunar, çok 

güçlü ve dayanıklıdır.



Toz, algler ve mantar
Filtre, çok küçük parçacıklarda bile kir ve toza karşı mükemmel 
koruma sağlar. Mantarlar, algler ve böceklerin hiç şansı yok.

Yapışkan
Dış mekanlarda dirençli, güçlü ve dayanıklı bir yapıştırıcı ile 
kaplanmıştır.Uygulaması kolay ve güvenilir. Polikarbonat 
uygulama için üretilmiştir.

Multifoil tarafından
üretilen bant kullanmak 
için altı açık neden

Büzülme ve genişleme
Tüm oluklu levhalar, malzeme özelliklerinden dolayı genişler 
ve büzülür. Tüm AntiDUST® bantlar, levha ile birlikte büyüyüp 
büzülecek şekilde üretilmiştir. Bant artık yırtılmaz veya kopmaz.

Naylon
Özel olarak işlenmiş yüksek kaliteli dokumasız, parçacıkları 
>25µm kadar mesafede oluklu levhanın dışında tutar ve 
antibakteriyel özelliktedir. Mükemmel koruma.

Ventilasyon
Çok fazla veya çok az ventilasyon, levhanın kullanım ömrü için 
iyi değildir. Bant sistemimiz,yeterli miktarda ventilasyon sağlar.

Yoğuşma
En son teknolojiye sahip dokumasız, yoğuşmanın nazikçe 
dışarıya yönlendirildiğinden emin olmak için özel olarak 
işlenmiştir. Bu şekilde mükemmel tahliye sağlarız.

Multifoil tarafından üretilen Tüm AntiDUST® bantlar, tek bir amacı yerine getirmek için üretildi: polikarbonat levhanızı temiz ve berrak 
tutmak için.Bu şekilde bir polikarbonat oluklu sistemin sunduğu tüm faydalardan yararlanabilirsiniz.

www.antidusttape.com sayfasına bakın



Polikarbonat | oluklu levhalar 



Her bir oluklu levha için
bir çözümümüz var

G4600 | Astarsız sızdırmazlık bandı    
 YENİ  

G4600 serimizde kayma tehlikesi, zaman alıcı temizlik 
olmadan ve çevreye zarar vermeden oluklu levhalarınızı 
temiz ve berrak tutmak için ihtiyacınız olan tüm faydalar 
bulunmaktadır. Polikarbonat kılıfın üstünde kullanılır.

AD3500 | Havalandırma bandı
Kapsamlı seçim, mühendislik ve testlerden sonra, 
AntiDUST®  bantlarımızın en son sürümünü sunmaktan 
gurur duyuyoruz: AD3500. 

ClickFit | Bant sistemi
ClickFit bant sistemimiz, 4500, 3500 ve 3600 serisinin 
tüm mükemmel özelliklerine sahip, kişiye özel olarak 
uyarlanmış bir kalıp kesim havalandırma ve sızdırmazlık 
bandı sunar.

AD4500 | Özelleştirilebilir havalandırma bandı
Ayrıca AD4500 serimizi logonuz ve/veya marka adınızla 
özelleştirebiliyoruz.

G3600 | Sızdırmazlık bandı
AntiDUST®  G3600 ve havalandırma bantlarımızın kom-
binasyonu, oluklu levhanızı toza, yosuna, böceklere ve 
alglere karşı korumada size en iyi faydaları sağlar. 

AD4500 | Havalandırma bandı
AD4500’e estetik bir görünüm verildi ve 
(uluslararası) müşterilerimizin ihtiyaçlarının bir 
adım önünde olmak için bir takım teknik 
özellikler geliştirildi.



Endüstriyel | Seyahat



Uygulamalar bant

Yardımcı araçlar | stadyumlar, hastaneler, tren 
istasyonları,  hava alanları, yüzme havuzları ve ticaret 
merkezleri.

Müşteri | kış bahçeleri, sundurmalar, tenteler ve 
verandalar.

Endüstri  | fabrikalar, seralar, antrepolar ve 
tesisler.

Multifoil tarafından üretilen orijinal AntiDUST® bant, polikarbonat oluklu pazar için 1 numaralı bant sistemidir. 30 yıldan fazla bir 
süredir Multifoil tarafından üretilen AntiDUST® bant, dünya çapında pek çok projede standarttır.

www.antidusttape.com sayfasına bakın



Blister
Özellikle yapı market pazarı için, logonuz ve/veya 
barkodunuzla özelleştirilebilen kaliteli bir blister 
ambalaj tasarladık. ‘Kolay ve tanınabilir kalitede 
AntiDUST® bant. 

Kutu
Üzerinde orijinal AntiDUST® bant logosu olan farklı 
boyutlarda kaliteli kutularımız mevcut. Bu; Multifoil’in 
ürün, üretim ve paketlemedeki kalitesini 
temsil eder! 

Kılıf
İkinci bir seçenek olarak, AntiDUST® bantlarımızı, 
bir Kılıf ile paketlenmiş olarak da gönderiyoruz. Kılıf, 
logonuza ve/veya barkodunuza göre özelleştirilebilir. 

Paketleme Olanakları

www.antidusttape.com sayfasına bakın



Yardımcı Araçlar | Çatı inşaatı



AD4500 | Özelleştirilebilir 4500

AD3500 | Havalandırma bandı 

AD4500 | Havalandırma bandı



www.antidusttape.com sayfasına bakın

Seri AD3500 | Havalandırma bandı  
G3600 serisi ile kullanılır.

KALINLIK 
OLUKLU LEVHA

GENİŞLİK 
BANT

ANTIDUST® 
BANT

UZUNLUK BANT 
(STANDART) 

RULO/
KASA

4½ / 6 / 8mm 28mm AD3528 33m 55

10 / 16mm 38mm AD3538 33m 40

16 / 20mm 42mm AD3542 33m 35

25mm 50mm AD3550 33m 30

32 / 35mm 60mm AD3560 33m 25

40 / 45mm 70mm AD3570 33m 20

50 / 55mm 80mm AD3580 33m 15

55 / 60 mm 90mm AD3590 33m 15

Talep üzerine diğer uzunluklar.

Ürünler ve boyutlar

Seri G4600 |  Sızdırmazlık Bandı 
AD3500 veya AD4500 ile kullanılacak astarsız sızdırmazlık 
bandı. Sargılı sızdırmazlık bandı.
KALINLIK 
OLUKLU LEVHA

GENİŞLİK 
BANT

ANTIDUST® 
BANT

UZUNLUK BANT 
(STANDART) 

RULO/
KASA

4½ / 6 / 8mm 28mm G4628 33m 55

10 / 16mm 38mm G4638 33m 40

16 / 20mm 42mm G4642 33m 35

25mm 50mm G4650 33m 30

32 / 35mm 60mm G4660 33m 25

40 / 45mm 70mm G4670 33m 20

50 / 55mm 80mm G4680 33m 15

55 / 60mm 90mm G4690 33m 15

Talep üzerine diğer uzunluklar.

Seri G3600 | Sızdırmazlık bandı
AD3500 veya AD4500 ile kullanılacak astarlı sızdırmazlık 
bandı
KALINLIK 
OLUKLU LEVHA

GENİŞLİK 
BANT

ANTIDUST® 
BANT

UZUNLUK BANT 
(STANDART) 

RULO/
KASA

4½ / 6 / 8mm 28mm G3628 33m 55

10 / 16mm 38mm G3638 33m 40

16 / 20mm 42mm G3642 33m 35

25mm 50mm G3650 33m 30

32 / 35mm 60mm G3660 33m 25

40 / 45 / 50mm 75mm G3675 33m 20

55 / 60mm 90mm G3690 33m 15

Talep üzerine diğer uzunluklar.

Seri AD4500 | Havalandırma bandı 
G3600 serisi ile kullanılır. 
KALINLIK 
OLUKLU LEVHA

GENİŞLİK 
BANT

ANTIDUST® 
BANT

UZUNLUK BANT 
(STANDART) 

RULO/
KASA

4½ / 6 / 8mm 28mm AD4528 33m 55

10 / 16mm 38mm AD4538 33m 40

16 / 20mm 42mm AD4542 33m 35

25mm 50mm AD4550 33m 30

32 / 35mm 60mm AD4560 33m 25

40 / 45mm 70mm AD4570 33m 20

50 / 55mm 80mm AD4580 33m 15

55 / 60 mm 90mm AD4590 33m 15

Talep üzerine diğer uzunluklar.

Seri ClickFit | Bant sistemi 
Havalandırma ve sızdırmazlık bandı. Tüm kilit sistemleri 
için seçenekler mevcuttur.  
KALINLIK 
OLUKLU LEVHA

GENİŞLİK 
BANT

ANTIDUST® 
BANT

UZUNLUK BANT 
(STANDART) 

TANE/
KASA

40mm 60mm ClickFit40 600mm 100 pcs

60mm 90mm ClickFit60 1063mm 100 pcs

Talep üzerine daha fazla boyut.

6,5 metreden 300 metreye kadar mevcut

 YENİ  
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Multifoil
Multifoil, bir Hollandalı üreticidir ve  AntiDUST® 

bandının yaratıcısıdır. Temiz ve net bir polikarbonat 
levha, Multifoil’de çok ciddiye aldığımız bir şeydir, 
esas amacımızdır! 

Polikarbonat levha pazarı için havalandırma bandı 
sisteminin geliştirilmesinde her zaman ön planda 
yer aldık. Viaven, Hollanda adresimizdeki (üretim) 
tesisimizden gelen AntiDUST® bantları geliştirip test 
ederek üretimini yapıyoruz. Bu şekilde ürünlerimizin 
kalitesini garanti edebilir ve size verdiğimiz sözü 
tutabiliriz. 

Multifoil tarafından üretilen AntiDUST® bant, 1. günden 
10 yıla kadar polikarbonat levhalarınızın netliğini 
sağlayan tek sistemdir!


