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Butyl páska špeciál
14 1400

TECHNICKÝ LIST VÝROBKU

Opis:
Netkaná textília potiahnutá butylkaučukom, ktorý má 
vynikajúcu priľnavosť na väčšinu materiálov. Spodná 
butylová časť je opatrená krycou fóliou s presahom pre 
jednoduché odstránenie. 

Vlastnosti:
- Odolnosť proti širokej škále chemických kvapalných látok 
- Vysoká elasticita
- Vodotesná, vzduchotesná 
- Nekoroduje a neobsahuje žiadne rozpúšťadlá 
- Vynikajúca priľnavosť na väčšinu Materiálov
- Vysoká odolnosť voči starnutiu 

Použitie:
- Pre flexibilnú hydroizoláciu dilatačných škár v interiéry 
  a exteriéry.
- Na spájanie izolačných fólií
- V strednom zaťažení na ktoré nepôsobí tlak vody
- Pri montáži odkvapových profilov
- Pre dokonalé tesnenie proti vode a difúzneho prechodu    
  špár medzi spájanými stavebnými materiálmi.

Zloženie materiálu:
Vrchná vrstva: Samolepiaca butylová guma, 
vysoko elastická, odolná voči starnutiu.
Spodná vrstva: odnímateľný papier.

Inštalácia: 
Ak prebieha aplikácia pásky pri teplotách medzi 5 °C - 10 °C je potrebné aby kotúč Butyl pásky bol aspoň 24 hodín 
pred aplikáciou pri izbovej teplote. Znižujúcou teplotou butylkaučuková lepiaca vrstva tuhne, tým pádom sa podstatne 
znižuje lepivosť. Ak si to podklad vyžaduje a použije sa pred aplikáciou pásky penetračný náter, je nutné vyčkať 
až do jeho úplného zaschnutia. Podklad musí byť čistý, suchý, pevný, bez mastnôt a oleja. Odstránime kryciu fóliu  
z butylovej časti a aplikujeme priamo na povrch. Po nalepení pritlačíme pásku rukou, prípadne použijeme vhodný 
valček, aby sme dosiahli čo najlepšie priľnutie k podkladu. Lepiace plochy sú okamžite utesnené a butylkaučuk si 
zachováva svoju viskozitu a elasticitu. Povrch Butyl pásky je hneď po montáži pretierateľný, omietateľný. (Nanesenie 
tekutej hydroizolácie, montážnych lepidiel, omietok, farieb ...) Butyl páska je vďaka svojej vysokej flexibilite, pevnosti 
spoja a odolnosti voči poveternostným podmienkam najobľúbenejším tesniacim riešením používaným v stavebníctve. 

Farba Šedá
Tepelná odolnosť, min. / max. -30°C - +80°C
Teplota spracovania +5°C - +40°C
Pozor Z technických dôvodov sa farba materiálu alebo tlače môže mierne líšiť v závislosti od šarže
Odporúčania pri spracovaní Odnímateľný obal možno najlepšie odstrániť pri teplote nepresahujúcej 28° C
Skladovanie Skladujte v chlade a suchu, chráňte pred slnečným žiarením, spotrebujte do 12 mesiacov po prevzatí.
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Technické údaje predstavujú priemerné hodnoty. Technické informácie a pokyny k použitiu sú založené na našich 
skúsenostiach a súčasných poznatkoch. Každý používateľ je však zodpovedný za odskúšanie originálnych podkladov, 
aby si overil vhodnosť našich produktov pre zamýšľaný účel, berúc do úvahy všetky parametre
týkajúce sa použitia. 

Fyzikálne vlastnosti: (cca) HODNOTA TOLERANCIA

Celková šírka 111 mm +/-3 mm
Šírka výrobku butylovej časti 100 mm +/-3 mm
Celková hrúbka (s odnímateľnou časťou) 0,8 mm +/- 0,12 mm
Celková hmotnosť (s odnímateľnou časťou) 820 g / m² +/- 40 g / m²
Dĺžka pásky na kotúči 25 metrov -0,0 m / + 0,25 m
Pretrhnutie pri predĺžení, pozdĺžne viac ako 50 % ≥ 35%
Chemické vlastnosti Odolnosť proti širokej škále chemických kvapalných látok.


