Fişă tehnică

Isomat BUTYL TAPE
Bandă butilică autoadezivă

ProprietăŃi
Bandă
butilică
autoadezivă
acoperită
cu
polipropilenă neŃesută. Partea inferioară a benzii
este protejată cu o membrană detaşabilă.

2. Aplicarea
Pentru aplicare detaşaŃi progresiv membrana
protectoare. PresaŃi cu un rulou banda, pentru a
evita formarea de bule de aer. La îmbinarea ( pe
lungime) dintre două benzi ele trebuie să se
suprapună pe o porŃiune de minimum 5 cm.

Domenii de aplicare
Se utilizează în spaŃii umede, pentru hidroizolare
sub plăci, în special în locurile în care există fisuri,
rosturi, racordări etc. Poate fi acoperită cu adeziv
pentru plăci sau materiale de etanşare.

Caracteristici tehnice
Fibre:
Masa per m²:
(D 45 1012)

100 % poliester

Role de 8 cm x 10 m.

Depozitare
12 luni de la data fabricaŃiei, în ambalajul original
închis, în spaŃii protejate de umezeală, bine
aerisite şi la o temperatură maximă de 30°C.

50 g/m²

RezistenŃă la rupere: Pe orizontală 90 N/ 5cm
Pe verticală 65N/5cm
Hidrofobă:
Da
Grosime:

Ambalaj

ObservaŃii
•

Polipropilena neŃesută poate fi vopsită. Cu
toate acestea, deformabilitatea mare a
materialului liant poate produce fisuri în
vopsea, fiind mai elastică.

•

Acoperirile, materialele liante sau vopselele
care acoperă stratul neŃesut trebuie să fie
compatibile.

•

Benzile butilice sunt sensibile la solvenŃi.

•

A nu se lăsa la îndemâna copiilor.

•

EvitaŃi contactul cu pielea.

•

ConsultaŃi fişa tehnică de securitate.

0,9 mm

Temperatură
de aplicare:

+5°C la +40°C

Temperatură
de funcŃionare:

-30°C ÷ + 80°C

Mod de utilizare
1. Suportul
Suportul trebuie să fie curat, uscat şi lipsit de praf,
materiale friabile etc.

Datele şi instrucŃiunile tehnice cuprinse în prezenta fişă tehnică sunt rezultatul cunoaşterii şi experienŃei departamentului cercetare - dezvoltare al
societăŃii, ca şi al folosirii practice a produsului. Recomandările şi propunerile privind utilizarea materialelor sunt făcute fără garanŃie, în cazul în
care condiŃiile din momentul aplicării lor sunt în afara controlului firmei noastre. Din acest motiv este răspunderea utilizatorului să se asigure că
materialul este adecvat pentru aplicarea prevăzută şi condiŃiile lucrării. Editarea prezentei fişe tehnice anulează orice altă ediŃie anterioară pentru
acelaşi produs.

