
 
 

Продуктова Информация                                    

ОПИСАНИЕ 

MasterTape Butyl представлява бутилова лента, ламинирана с здраво алуминиево фолио и защитен слой. 

ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Добро залепване към много повърхности. Остава гъвкава през целия период на годност. 

Продуктът е много удобен за множество приложения. Добра UV устойчивост. 

Фолиото има добра устойчивост на скъсване. Лесно и прецизна за употреба, с малък отпадък и без затруднения  

при полагането. 

Защитното фолио за отстраняване предпазва от потенциално 

скъсване 
 

УПОТРЕБА 

 
За уплътнение на различни фуги в строителството, остъкляване, 
монтаж на дограми/фасади. 

 

За  ремонт на течове на покриви, улеи и отточни тръби. 

 
ИЗПЪЛНЕНИЕ 

 МЯРКА НОМИНАЛНА СТОЙНОСТ ТЕСТОВИ МЕТОД 

Издръжливост на динамично напрежение N/cm
2 12 H15 

90° Издръжливост на разслояване N/cm 7 H48 

180° Издръжливост на разслояване N/cm 8 H41 

Специфична плътност 3 
g/cm 1.7 H6 

Скорост на проницаемост на водни пари 

(само на уплътняващ компонент) 

2 
g/m  /24hr/mm 

 
0.02 

 
ISO9932  /  BS  ISO  15106 

Работна температура °C -40  до  +90  



 
 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

СВОЙСТВА 

Температура на приложение: +5 C  до  +40  C 

Срок на годност:  24 месеца при съхранение хоризонтално в оригинална опаковка, на хладно и сухо място. 

Подготовка на повърхността: Всички повърхности трябва да са чисти, сухи и без скреж, мазнина или отпадни материали. При 

почистване на замърсени вещества,се препоръчва да се използва propan-2-ol  (IPA) и да се остави да изсъхне преди нанасяне на 

уплътняващата лента. При поставяне на лентата на порести или ронливи повърхности се препоръчва същите да бъдат обработени с 

праймер, например PVA-базиран за външна употреба, за да се уплътни и стабилизира повърхността. 

Нанасяне:  Отстранете филмовия слой и поставете прилепващата страна към мястото за уплътнение. След поставяне използвайте 

валяк за осигуряване на добро прилепване към основата. Избягвайте съединения при метален профил, когато е възможно. Всяко 

съединение трябва да се препокрива с поне 12 мм и най-горната част да препокрива долната лента, така че всяка стичаща се надолу 

вода да се оттича свободно на горната част на металния филм. 

ОПАКОВКА 

Размерите на продукта определят броя ролки в кашон. 

Ширина:  35 мм до 200 мм 

Дебелина: 0.7 мм, 1.0 мм или 1.5 мм 

Дължина: 10 м или 20 м 

 

Налични цветове на фолио: алуминий. 

Цветът на уплътнителя е черен или сив. 

ДОПУСКИ 

Дебелина  ±  10% 

Ширина: до 100 мм  ±  2 мм 

   над 100 мм  ±  3 мм 

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ 

MasterTape Butyl - бутилова лента е част от гамата бутилови продукти за строителните пазари. За допълнителна информация, 

 моля свържете с нашия отдел заобслужване на клиенти или посетете нашия уебсайт. 

Информацията, представена в настоящия Информационен лист за продукт е базирана на лабораторни тестове и опит, за които 

ние вярваме, че са верни. Посочените свойства са типични и следователно не представляват спецификация. С оглед на широката 

гама и различни вещества, ние препоръчваме нашият продукт да бъде тестван от потребителя за установяване на устойчивост 

спрямо предвиденото приложение. 


