
1. Terreno
2. Adesivo bicomponente especial para relva
3. Tira de união 

JOINT / JOINT S
4. Relva artificial

* MATERIAIS UTILIZADOS APENAS PARA REALIZAR AS JUNÇÕES 
DA RELVA ARTIFICIALL

JOINT & JOINT S: bandas geotêxteis multicapa impermeáveis, formadas por poliolefinas termoplásticas. Ambos são altamente 
eficazes na instalação de relva artificial, apresentando uma grande resistência à tração, boa aderência à cola e proteção contra a 
humidade em qualquer tipo de instalação, quer seja decorativa ou desportiva.

união de 
relva artificial

JOINT&JOINT S faixas de união de relva artificial

bandas

JOINT
JOINT S

0,5 mm  240 g/m2

0,6 mm  290 g/m2
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referência descrição apresentação

Banda de união reforçada 544011363 JOINT Rolo de 30 cm x 100 m

Banda de união reforçada dupla face 544011370 JOINT-S Rolo de 30 cm x 100 m

• Deve ser manuseada com cuidado para evitar furos ou rasgões. Caso
se produzam, repare-os com fita adesiva.

• Estenda JOINT na zona a unir. Aplique a cola e proceda à união, de
acordo com as instruções do fabricante.

• Ao utilizar JOINT em combinação com a fita JOINT S, utilize a
JOINT S , de dupla face aderente, para efetuar as uniões da relva. Na
colocação das linhas de marcação, que só devem aderir numa face, 
utilize a fita JOINT.

 A unificação (fim do rolo) pode ser feita sobrepondo a fita e unindo-a 
com pregos, agrafos ou fita adesiva.

• Conserve a embalagem original até utilizar o produto. JOINT não
possuem proteção contra a radiação ultravioleta, pelo que deverá
ser evitada a sua exposição prolongada ao sol até ao momento da
instalação.

• O armazenamento deverá ser feito num lugar fresco e seco,
protegido contra a luz direta do sol. Devidamente conservada,
as suas características não se alteram com o tempo.

JOINT: para instalações deportivas ou campos de futebol pequenos.

JOINT S: para campos profissionais deportivos com linhas de marcação.

Instalação




