
         
 

 

Τα τεχνικά δεδοµένα και οι οδηγίες που περιλαµβάνονται σε αυτό το τεχνικό φυλλάδιο είναι αποτέλεσµα της γνώσης και της εµπειρίας από το τµήµα 
έρευνας και ανάπτυξης της εταιρείας, καθώς και από την εφαρµογή του προϊόντος στην πράξη. Οι συστάσεις και οι προτάσεις σχετικά µε την χρήση 
των υλικών γίνονται χωρίς εγγύηση, αφού οι εκάστοτε συνθήκες κατά την εφαρµογή τους είναι πέρα του ελέγχου της εταιρείας µας. Για τον λόγο 
αυτό είναι ευθύνη του χρήστη να βεβαιωθεί πως το υλικό είναι κατάλληλο για την προβλεπόµενη εφαρµογή και τις συνθήκες του έργου. Η έκδοση 
του παρόντος τεχνικού φυλλαδίου ακυρώνει κάθε άλλη προηγούµενη έκδοση για το ίδιο προϊόν. 

 

 

Τεχνικό Φυλλάδιο 

ISOMAT BUTYL TAPE  

 

 

 

Αυτοκόλλητη βουτυλική ταινία  
 
 
 

Ιδιότητες 
 
Αυτοκόλλητη βουτυλική ταινία µε επένδυση µη 
υφαντό πολυπροπυλένιο. Η κάτω πλευρά της 
ταινίας είναι προστατευµένη µε µια αφαιρούµενη 
µεµβράνη. 
 

Πεδία εφαρµογής 
 
Χρησιµοποιείται σε υγρούς χώρους για τη 
στεγανοποίηση κάτω από τα πλακάκια, κυρίως σε 
σηµεία όπου υπάρχουν ρωγµές, αρµοί, σε 
συναρµογές κλπ. Μπορεί να επικαλυφθεί µε κόλλα 
πλακιδίων ή επαλειφόµενα στεγανωτικά υλικά. 
                                                                

Τεχνικά χαρακτηριστικά 
 
Ίνες :  100 % polyester 

Μάζα ανά m²:              50 g/m² 
(D 45 1012) 
Αντοχή στο σκίσιµο:   Οριζόντια 90 N/ 5cm 
                                   Κατακόρυφα 65N/5cm 
Υδροφοβική:              ναι 

Πάχος:       0,9 mm 

Θερµοκρασία  
εφαρµογής :    +5°C έως +40°C 

Θερµοκρασία  
λειτουργίας:   -30°C έως + 80°C 

 
Τρόπος χρήσης 

 
1. Υπόστρωµα 
Το υπόστρωµα πρέπει να είναι καθαρό, στεγνό και  
απαλλαγµένο από σκόνες, σαθρά υλικά κλπ. 
 
2. Εφαρµογή 
Αφαιρέστε προοδευτικά την προστατευτική 
µεµβράνη κατά την εφαρµογή. Πιέστε µε ένα ρολό 
την ταινία για να αποφύγετε τη δηµιουργία 
φυσαλίδων αέρα. Όταν ενώνονται  δύο ταινίες 
χρησιµοποιείστε µια αλληλοεπικάλυψη τουλάχι-
στον 5 cm. 
 
 
 
 

Συσκευασία 
 
Ρολά 8  cm x 10 m. 
 

Αποθήκευση 
 
12 µήνες από την ηµεροµηνία παραγωγής στην 
αρχική κλειστή συσκευασία, σε χώρους 
προστατευµένους από την υγρασία µε καλό 
αερισµό και µέγιστη θερµοκρασία 30°C. 
 

Παρατηρήσεις 
 
• Το µη υφαντό πολυπροπυλένιο µπορεί να 

βαφτεί. Ωστόσο η µεγάλη παραµορφωσιµό-
τητα του συνδετικού υλικού µπορεί να επιφέρει 
ρηγµατώσεις στη βαφή επειδή είναι πιο 
ελαστική. 

• Οι επικαλύψεις, τα συγκολλητικά υλικά ή οι 
βαφές που επικαλύπτουν την µη υφαντή 
στρώση πρέπει να είναι συµβατά. 

• Οι βουτυλικές ταινίες είναι ευαίσθητες στους 
διαλύτες. 

• Φυλάξτε το µακριά από παιδιά. 
• Αποφύγετε την επαφή µε το δέρµα. 
• Συµβουλευθείτε το δελτίο δεδοµένων ασφα-

λείας. 
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