
ME402

Butyl Alu Szalag

Használat

Ez az egyoldalúan öntapadó szalag olyan

csatlakozások, varratok,

homlokillesztések és átfedések kül- és

beltéri tömítésére, javítására szolgál,

amelyeknél pára- és vízzáró tömítés

szükséges (például ablakoknál,

függönyfalaknál és homlokzatoknál).

Főbb előnyök

• Alapozó nélkül tapad számos

hordozófelületre

• UV- és időjárásálló

• Pára és vízzáró

Anyag
Ez a szalag egy öntapadó plaszto-elasztikus butil/kaucsuk

anyag, alumínium fóliával ellátva.

Szín: természetes alumínium / fekete vagy szürke

Szállítás
Önálló öntapadó tekercsek, a széleknél a fedőpapír túllógatva.

Méretek

Cikkszám Szélesség x Mélység

mm- ben

Tekercshossz

M-ben

Tekercs/

Doboz

M/Doboz

309514 40 x 0,7 25,0 6 150,0
309517 60 x 0,7 25,0 4 100,0
309519 100 x 0,7 25,0 3 75,0
309520 150 x 0,7 25,0 2 50,0

304170 50 x 1,2 25,0 6 150,0
304171 75 x 1,2 25,0 4 100,0
304172 100 x 1,2 25,0 3 75,0
304173 150 x 1,2 25,0 2 50,0

Technikai információ

Tulajdonságok DIN Osztályozás

Tűzállósági osztály DIN 4102 B2
A tömítőanyag kémiai tulajdonsága butil/gumi
Pára áteresztő képesség Erősen párazáró
UV ellenállás (alumínium fólia) 10 év
Alkalmazási hőmérséklet + 5 C° és +40C° között
Hőmérsékleti ellenánállás - 40 C° -tól +80C°-ig
Tárolási idő 12 hónap
Tárolási hőmérséklet + 10 C° és + 25 C° között



Műszaki tanácsadás

Kérdés esetén kérjük, forduljon bizalommal
műszaki tanácsadónkhoz!

További tájékoztatás

Az előzőekben felsorolt paraméterek csak álta-
lános információként szolgálnak. Az anyagok

sokrétűsége miatt használat előtt végezzen tesz-
tet, hogy a felületek / anyagok alkalmasak a
különböző felhasználásokra.

Fenntartjuk a jogot a műszaki módosításokhoz. A
legfrissebb változatot itt találja meg
www.illbruck.hu

tremco illbruck Kft.

Puskás Tivadar u.3.
2040 Budaörs
Magyarország
T: +36 23 428 218
F: +36 23 428 219

info.hu@tremco-illbruck.com
www.tremco-illbruck.hu
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Előkészítés
• A tapadási felületnek száraznak, olaj, zsír és pormentesnek

kell lennie, meglazult részecskék és egyéb ragasztók nem

lehetnek rajta.

• Nagyon porózus felületeken (beton- gázbeton, gipsz)

ME901 Butyl- és Bitumen Alapozót, ME902 Butyl- és Bitu-

men Spray Alapozót vagy ME904 Butyl- és Bitumenalapozó

Öko alapozót kell alkalmazni.

Használat
• Tisztítsuk meg az alapokat / tapadófelületeket. Adott eset-

ben alapozóval előre le kell kezelni.

• Tekerjük le a szalagot a tekercsről és vágjuk le belőle a

kívánt hosszt. Ezután távolítsuk el a hordozó szalagot és

a butylos részt erőteljesen nyomjuk a felülethez, majd

görgővel simítsuk el elkerülvén a nem kívánatos ráncokat

és gyűrődéseket.

• Tetőkön történő alkalmazásakor ne lapoljuk át (hó és jég-

nyomás kockázata miatt).

• A butly tapadási felületének minimálisan 4cm-nek kell

lennie, (oldalanként 2-2 cm).

Megjegyzés
Az ajtók, ablakok, teraszok illetve balkonok csatlakozásainál

meg kell felelni a DIN 18195 szabvány követelményeinek.

Ennek a szabványnak az illbruck 1,2mm vastag EPDM fólia

felel meg.

illbruck ME901 Butyl- és Bitumen Alapozó

Száradási ideje 10-40 perc az időjárási körülményektől füg-

gően. Optimális felhasználás 125 ml/m2, vagy körülbelül 200

folyóméter 4cm-es széles sávban kenve/ liter. Kihozatal nagy-

ban függ a felület porózusságától. Kapható 1literes flakonok-

ban tizenkettesével csomagolva, vagy 5 literes kannában.

Egészségügyi és biztonsági óvintézkedések
A biztonsági adatlap legfrissebb változatát itt találják meg

www.illbruck.hu
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