TAPE

Butaseal

Butylgummilim på rull

• Gir umiddelbart sterk heft
• Limer, tetter, beskytter mot
korrosjon og vibrasjon
• Lett, enkel og renslig påføring

BESKRIVELSE:
Butaseal er et dobbeltsidig lim og tettemiddel på rull.
På grunn av en unik sammensetning basert på modifisert butyl gummi vil ikke Butaseal bli hard. Butaseal
gir sterk heft umiddelbart, selv på materialer og overflater som normalt er vanskelige å lime. Butaseals
fleksibilitet gjør den velegnet som en «hjelpende hånd»
ved bruk av en-komponent lim som har lengre herdetid.
BRUKSOMRÅDER:
Generelt vedlikehold
-- Fleksibel liming, midlertidig eller permanent - også
på vanskelige materialer.
-- Gir umiddelbar heft i kombinasjon med Seal Bond.
-- Tetting og forsegling av wire- og kabelgjennomføringer.
-- Beskytter mot galvanisk korrosjon i
metallkonstruksjoner.
-- Beskytter mot vibrasjon.
-- Tetter mot fukt og vann.
-- Liming og forsegling av PE folie (byggplast).
-- Øyeblikkelig tetting på vanskelige steder.
-- Kan brukes som formbart kitt på problemområder.
Bil
-- Festing av plastfolie i dører og tak.
-- Rask tetting av hull i spylertank.
-- Forseglinger i skjermer og karosserideler.
-- Ideell for å fjerne vibrasjoner.
-- Forsegling av kabelgjennomføringer, hull i
torpedovegg, baklys, ettermontert soltak.
-- Montering av nummerskilt, deksler, etc.

TEKNISKE SPESIFIKASJONER
SORT

GRÅ

Tykkelse

1,5 mm

1 mm

Bredde

15 mm

25 mm

Lengde pr rull

30 m

30 m

Vekt pr m

2400 g

1600 g

Strekkfasthet
100 mm/min.

0,20 MPa

0,19 MPa

Skjærstyrke
10 mm/min.

0,029 MPa

0,026 MPa

Flyt ved 70 °C

0%

0%

Temperaturmotstand

-30 °C til +80 °C

-30 °C til +80 °C

Påføringstemperatur

+5 °C til +35 °C

+5 °C til +35 °C

Holdbarhetstid

1 år, tørt,
maks +30 °C

1 år, tørt,
maks +30 °C
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VARENUMMER

FORPAKNING

N551158

Sort

N551258

Grå

BRUKSANVISNING:
1. Overflaten må være tørr og fri for støv og fett.
La evt. løsemidler fordampe først.
2. Fjern beskyttelsespapir og påfør Butaseal.
3. Press så hardt som mulig med
håndkraft på Butaseal.
4. Maksimal heft oppnås etter 5 timer.
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