
ME403

Butyl

Použitie

Obojstranne lepiaca a tesniaca páska na

báze butylkaučuku s elastoplastickými

vlastnosťami vhodná pre: vytvorenie

parotesnej pripájacej škáry medzi fóliou a

okennou alebo fasádnou konštrukciou,

lepenie fólií na kovy, drevo, plasty, betón

a kameň, ďalšie oblasti využitia: výroba

karavanov, chladiaca a klimatizačná

technika, výroba prístrojov, automobilový

priemysel.

Hlavné prednosti

• dobrá priľnavosť na mnoho podkladov

• excelentná odolnosť voči starnutiu

• kompatibilita s mnohými bežne

predávanými fóliami

Materiál
Objemovo stála, samolepiaca butylkaučuková tesniaca páska

neobsahujúca rozpúšťadlá.

Prevedenie
Obojstranná samolepiaca páska navinutá do role (25 metrov).

Rozmery

Šírka x hrúbka (mm) Rolí v kartóne Metrov v kartóne
10 x 1.5 22 550

15 x 1.5 18 450

20 x 1.5 14 350

Technické informácie

Vlastnosti Norma Klasifikácia
Trieda horľavosti 4102 B2, normálne zápalná

Aplikačná teplota + 5°C až + 30°C

Tepelná odolnosť 52455/T4 – 40 °C až + 130 °C, krátkodobo až + 180

°C

Skladovanie naležato v suchom prostredí

Skladovacia doba 12 mesiacov

Skladovacia teplota + 10°C až +25°C

Zlepšenie priľnavosti
1. Po použití primeru (ME901 alebo ME902) pri bežnej teplote

je nutné nechať podklad odvetrať 10 až 40 minút.

Spracovanie
1. Podkladové plochy musia byť suché, zaťažiteľné, bez pra-

chu a voľných častíc. Savé povrchy sa odporúča impre-

gnovať primerom. Na jednej strane pásky sa odstráni

ochranná vrstva, páska sa položí na podkladovú plochu

a pritlačí. Potom sa odstráni krycia vrstva na druhej strane

pásky. Spoločný tlak oboch lepených plôch na pásku spô-

sobí bezchybné utesnenie a málo nerovností.



Technický servis
V prípade potreby ďalších informácií nás kontak-

tujte.

Dodatočné informácie
Horeuvedené informácie sú poskytnuté po-

dľa našich najlepších znalostí. Po celú dobu si

vyhradzujeme právo na zmenu receptúry nášho

produktu. Kupujúci by si mal vyžiadať najaktuál-

nejšie informácie k vyššie zmienenému produktu.

Aplikáciu, ako aj podmienky počas aplikácie

nemáme pod kontrolou, a preto zodpovednosť za

ne nesie používateľ. Nepreberáme zodpovednosť

vyplývajúcu z tohto technického listu. Dodávky

sa riadia výlučne našimi všeobecnými dodacími a

platobnými podmienkami.
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