
Продуктова информация                        

ПРЕДИМСТВА

• Здрава, дълготрайна,
непромокаема херметически
уплътнена връзка

• Много добра устойчивост на
UV лъчи

• Съвместима с множество
повърхности:
- Плочки, тухли и циментови
замазки и замазки на водна
основа.
- Алуминий, UPVC, метал и
дърво.
- Стъкло и поликарбонат.

• Избор на цветове
• Лекота при работа

MasterBand® Butyl Tape
Самозалепваща се бутилова
уплътнителна лента

ОПИСАНИЕ
Непромокаема и херметически залепваща се
уплътнителна лента. Слой от бутилова залепваща спойка
и здрав алуминиев цветен слой оцветен в различни
цветове.
Лесно отлепващ се филм предпазва лепкавия слой бутил.
Много добра устойчивост на UV лъчите и  изцяло
непромокаема залепваща се уплътнителна лента.

ПРИЛОЖЕНИЕ
Залепване: плочки на ръба на покривите, комини над
нивото на покрива.
Свързване: остъклени покривни конструкции,
оранжерии, UPVC и поликарбонатни веранди, рамки на
прозорци и врати.
Ремонтни работи:  водосточни тръби, канализационни
тръби, Т-образни връзки при остъкляване, съществуващи
уплътнения, каравани, сглобяеми къщи и др.
Уплътняване: Срещу загуба на топлина и изтичане на
въздух около топлоизолирани тръбопроводи.
Климатични и вентилациони тръбопроводи.

ТИПИЧНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Дебелина 0,7 мм
Тегло 1100 г/м2

Отлепване под прав ъгъл
върху стомана при 100
mm/mn и 23°c

MEL 052 F ≥ 4 N/см

Пропускане на водна пара NF T 30-
018

< 1г/м2/24 часа

Устойчивост на бутиловата
спойка на теч при 5°C

ISO 7390 ≤ 3 мм

Устойчивост на бутиловата
спойка на теч при 70°C

ISO 7390 ≤ 3 мм

Температури на прилагане + 5 °C ≤ T ≤ + 40 °C
Тенпература на съхранение
и работа

- 30 °C ≤ T ≤ + 80 °C



НАЧИН НА РАБОТА
Моля, проведете предварително тест за
съвместимост на лентата към повърхността.

Повърхността трябва да е чиста, суха и да
няма прах. Ронливи, порести и чупливи
повърхности трябва да се обработят
предварително с MasterClean.
Ако преди това на мястото е имало битумна
лента, повърхността трябва да бъде изчистена
от всякакви следи от нея, а остатъците от
смазка, да се отстранят с разтворител.

Започнете  отлепянето на предпазващия слой,
като позиционирате края на лентата на
мястото на уплътнението. Отлепяйте лентата
постепенно. Едновременно натиснете плътно,
за да не се получат въздушни мехурчета.
За да се предотврати възможно отлепяне,
продуктът трябва да е предварително отрязан
с формата и очертанията на мястото, където
ще се прилага.
След като сте го поставили, натиснете силно.
Препоръчително налягане на натиск между 5
г/см2 и 15 г/см2.
Самозалепващата лента може да се боядиса
след предварителен тест.

ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ
Пазете на недостъпни за деца места.
За информация погледнете указанието за
безопасна работа с MasterBand Butyl Tape.

СРОК НА ГОДНОСТ И
СЪХРАНЕНИЕ:
12 месеца от датата на производство, в
оригиналната неотворена опаковка, на сухо
място.
Съхранявайте в подходящи вентилирани
помещения при максимална температура от
30°C.
Предпазният слой започва да лепне при
съхранение при температури надвишаващи
30°C.

ОГРАНИЧЕНИЯ
Бутиловите ролки са чувствителни към
употреба на разтворител. Бутиловите лепенки
са пластични и нямат еластични свойства. Те
не бива да се използват като структурно
лепило, или за механично фиксиране чрез
лепене.

ГАРАНЦИОННА ИНФОРМАЦИЯ –
МОЛЯ ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО
Информацията съдържаща се в този документ се предлага с
добро намерение и се счита за точна. Така или иначе, поради
факта, че употребата на нашите продукти е извън наш контрол,
тази информация, не трябва да замества тестовете които всеки
клиент трябва да проведе за да се увери в годността на
продукта за даденото приложение. Гаранцията на продавача е,
че продукта отговаря на търговската спецификация валидна в
момента на доставката. Единственото възможно обезщетение
при неспазване на това условие е възстановяване на покупната
цена или замяна на продукт доказано различен от
гарантираното. Продавачът отказва всякаква изразена или
подразбираща се гаранция за пригодноста на продукта за
специфична употреба или търговска дейност. Докато
Продавачът не Ви осигури определено, надлежно подписно
потвърждение за пригодността за дадена употреба, той
отхвърля всякаква отговорност за случайни или произтичащи
от тази употреба щети. Препоръките за употреба няма да се
разглеждат като подбуда за нарушаване на патентни права.


