Terasové systémy

Samolepiaca butylová páska
Profi Samolepiaca
butylová páska
Návod k použitiu

Zloženie
Použitie

Výhody

Aplikácia

Fixácia balkónových profilov, odkvapov, utesnenie škár a ďalšie podobné
aplikácie. Vodotesná, parotesná, UV odolná páska, ktorá pevne drží na
väčšine konštrukčných prvkoch (betón, oceľ, plast, atď.). Na pásku možno
nanášať ďalšie stavebné materiály (lepidlo, náterové hmoty)
Lepené povrchy musia byť suché, a čisté bez separačných nečistôt
(mastnoty, tenzidov a prachu). Výrobok nie je určený pre vytváranie
spojov, ktoré sú mechanicky namáhané. Spoj sa vykonáva, pokiaľ možno
bez akéhokoľvek napätia, privretím a vyhladením pásky k povrchu.
Lepšie prídržnosti možno dosiahnuť zvýšením tlaku pri lepení pásky.
Vzhľadom k možnej nežiaducej migrácii zmäkčovadiel doporučujeme
dopredu vyskúšať vhodnosť výrobku na plastoch a gume. Výrobok nie je
kompatibilný s olejmi, tukmi a mnohými organickými rozpúšťadlami.
polyesterová tkanina, butylkaučukové lepidlo, silikonovaný papier
lepenie a tesnenie rôznych stavebných materiálov
zvlášť vhodný pre fixáciu balkónových profilov ku konštrukcii (tzv.
Suchá montáž ukončovacích profilov),
na balkóny, terasy, kúpeľne, sprchové kúty, obklady, dlažby,
pro hydroizolačné spojenie rohov, kútov, vo vlhkých priestoroch,
(balóny, terasy, lodžie, pivnice, kúpeľne atď.)
vytvorenie trvale odolného hydroizolačného spojenia
trvale elastický a trvalo lepivý
vysoká odolnosť vlhkosti a starnutia
jednoduché použitie
Samolepiaca tesniaca páska má na rubovej strane silnú vrstvu lepivého a
nepriedušného butylu ošetrenú savou a porézne netkanou
polypropylénovu textíliou. Kombinácia vrstiev vytvára vodotesné a
parotesné spojenie. Podklad musí byť rovný, čistý a suchý bez
nesúdržných častíc, bez prachu, mastnoty, olejov atď. V prípade
betónového materiálu doporučujeme použitie adhézneho materiálu.V
aplikácii pomaly snímame kryciu fóliu na rubovej strane a pásku
prikladáme na lepený povrch a zatláčame. Po aplikácii pásku ešte raz
poriadne pritlačíme k lepenému povrchu. Priľnavosť lepiacej pásky je
potom vysoká. Ďalšie aplikácie- náter môžeme realizovať ihneď. Teplota
pri aplikácii je v rozmedzí -10 ° C 50 ° C.

Technické údaje
Lepivosť podľa EN 1939 [N/mm]
Rozsah teplot pri provozu [°C]
Rozsah teplot pri aplikácii [°C]
Ekvivalentná difúzna hrúbka sd [m]
Štandardná dĺžka rolky [m]
Šírka pásky [mm]

0,5
-30 až +80
+5 až +40
> 80
20
100

Skladovanie: v suchej miestnosti, pri teplote 20 °C, v originálnom balení je butylová lepiaca páska a
má neomezeteľnú životnosť. Páska musí byť skladovaná vodorovne a chránená pred prachom.
Upozornenie: Doporučujeme pred každou aplikaciou butylovej pásky uskutočniť na podklade zkúšku
prilnavosti.
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