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Termék:
A Butyband egy öntapadó tömítő szalag, butil-kaucsuk 
réteggel ( 0,6 mm) ellátott alumínium fólia, 
összeillesztésénél keletkezett hézagok tömítésére és 
lefedésére. Gyors eredményt érhetünkkel vele. A butil-
kaucsuk rétegen egy lehúzható öntapadós fólia 
található.   

Tulajdonságok: 
- Könnyű alkalmazhatóság
- Hőállóság –30oC és +80oC között 
- Öntapadó, kiváló tapadással szinte minden felületre 

azonnal 
- Vízálló
- Ellen álló az időjárás hatásaival szemben
- Azonnali tömítést biztosít
- Páradiffúziós tulajdonság 
- UV álló
- jó festhetőség
- enyhe olaj kicsapódás a felületen
- összeférhető a bitumennel  
- flexibilis tulajdonságú a hidegben 

Alapfelület:
Bitumen bázisú tetőanyagokhoz is, valamint számos 
építőanyaghoz.

Felhasználás:
- hasadékok, repedések, rések elzárásával, az idő-

járás behatásaival szemben ellen állóvá tehetők. 
- Tetőelemek (kémények, tetőablakok, kupolák, 

szigetelő elemek körüli rések, repedések 
tömítésére, lezárására)

- Vízelvezető csatornák tömítésére 
- Összeillesztéseknél keletkezett hézagok 

lefedésére.
- Üvegszerkezetek tömítésére

- Univerzális felhasználhatóság
- Bádog átfedések és repedések tömítésére a 

konténergyártásban, lakókocsigyártásban és 
fémszerkezeteken.

    -  klímaberendezések és szellőzőcsatornák 
       tömítésére
    -  minden olyan helyen alkalmazható, ahol                
       szükség van a páradiffúziós tulajdonságra

Kiszerelés:
Tekercs 
hossz 

(m)

Db / karton Szélesség 
(cm)

10 8 7,5
10 6 10
10 4 15
10 3 22,5
10 2 30

Színválaszték: 
Alumínium vagy ólomszín (rétegelt), szürke (tapadó 
réteg)

Szavatosság:
12 hónap a gyártási dátumtól számítva, bontatlan 
csomagolásban, száraz hűvös helyen (+5oC és +25oC 
között). 

Termikus stabilitás: -20 C és +80 C között.

Szalagvastagság Teljes vastagság: 0,6 mm
Burylkaucsuk: 0,55 mm
Alumínium fólia: 0,05 mm 

Páradiffúziós sűrűség 2,5 g/m2 / 24 óra
Sűrűség 1,00 g/ml 
Formastabilitás (ISO 7390) 3 mm alatt +5oC és +70oC között
Hőállóság -30 oC és +80oC között
UV stabilitás Jó
Építőanyag osztályozás (DIN 4102) B2  (nehezen éghető)
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Felhasználás:
Az alapfelületnek tisztának, törmelék-, zsír-, és 
pormentesnek kell lennie. Vágja le a szalag 
hosszúságából a kívánt hosszúságot, távolítsa el a 
védőfóliát az öntapadó rétegről, majd nyomja erősen rá 
a szigetelni kívánt felületre. Győződjön meg róla, hogy 
a ragasztó szalag közvetlenül a kívánt felülettel 
érintkezik (lég zárvány mentesség).
Alkalmazzon 55 mm átfedést, amennyiben több csíkot 
ragaszt fel a felületre. 

Felhasználási hőmérséklet:
+1 C és +25 C között.
+ 5 C alatt nem ajánlott felhordani.
Tisztítás: lakkbenzinnel
Hígítás: denaturált szesszel

Munkavédelem:
Tartsa be a szokásos munkahigiéniai előírásokat.


