
TN421

Butylová páska so sieťou

Použitie

Obojstranne lepiaca a tesniaca páska
vhodná pre vytvorenie parotesnej
pripojovacej 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

• výborné izolačné schopnosti
• neosahuje silikón
• vynikajúca priľnavosť na neporézne
podklady

Materiál
Objemovo stála, samolepiaca butylkaučuková tesniaca páska
s integrovanou textíliou. Páska neobsahuje rozpúšťadlá.

Prevedenie
Obojstranne lepiaca a tesniaca páska navinutá do role.

Rozmery

Hrúbka (mm) 0,6 1 1,5

Dĺžka (m) 30 15 10

Technické informácie

Vlastnosti Klasifikácia

Objemová hmotnosť cca 1,7 g/cm3
Pevnosť v odlupe (pre hr. 1mm) 15 N/25 mm
Pevnosť v ťahu (pri hr. 1mm) 65 N/25 mm
Predĺženie pri pretrhnutí (pre hr. 1mm) > 10%
Súčiniteľ difúzneho odporu cca 960 000
Teplotná odolnosť (dlhodobá) -20 °C až +60 °C
Aplikačná teplota +5 °C až +50 °C
Skladovacia teplota +5 °C až +25 °C
Skladovacia doba 12 mesiacov

Príprava podkladu
1. Podkladové plochy musia byť suché, únosné, bez prachu a

voľných častíc. Savé povrchy je doporučené impregnovať
illbruck ME901 Butyl & Bitumen Primerom.

Spracovanie
1. Na jednej strane pásky sa odstráni ochranná vrstva, páska

sa položí na podkladovú plochu a pritlačí. Potom sa od-
stráni krycia vrstva na druhej strane pásky. Spoločný tlak
oboch podkladových plôch na pásku spôsobí bezchybné
utesnenie a málo nerovností.

Zlepšenie priľnavosti
Po použití illbruck ME901 Butyl & Bitumen Primeru pri bežnej
teplote je nutné nechať zvädnúť podklad 40 minút. Výdatnosť
impregnácie je cca. 60 - 80 m pri šírke pruhu 4 cm. Záleží však
na savosti a pórovitosti podkladu. K dispozícii je tiež ME902
Sprejový B & B Primer.



Technický servis

Na vyžiadanie je k dispozícii neustála technická
podpora.

Dodatočné informácie

Vyššie uvedené 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.
Aplikácie, ako aj podmienky počas aplikácie,
nemáme pod kontrolou, a preto zodpovednosť za
ne nesie používateľ. Nepreberáme zodpovednosť
plynúcu z tohto technického listu. Dodávky sa
riadia výlučne našimi všeobecnými dodacími a
platobnými podmienkami.
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