TAPE

Butalu Tape

Universell reparasjons, forseglings
og beskyttelsestape
• Rask og sterk hefteevne
• Høy rivestyrke
• Utmerket UV-motstand
• Overflate av aluminium forsterket med
syntetisk materiale.
• Tåler temperaturer opp til 100 °C
• Fester til de fleste materialer, f.eks: betong,
stein, bly, sink, stål, aluminium og glass
• Lett å påføre, også i hjørner og på kanter
• Kan overlakkeres
BESKRIVELSE:
Butalu er en reparasjons, forseglings og beskyttelsestape som består av modifisert butylgummi med en overflate av aluminium forsterket med syntetisk materiale.
Den unike sammensetningen av butylgummi bidrar til
rask og sterk hefteevne. Den ekstreme fleksibiliteten i
butylgummien gjør at Butalu tilpasser seg og forsegler
selv vanskelige irregulære overflater. Overflaten av
aluminium er forsterket med syntetisk materiale og
har derved høy rivestyrke, er stabil og er meget værbestandig. Aluminiumsoverflaten er blyfarget og kan
overlakkeres. Butalu tetter lekkasjer og ferdiggjør
skjøter raskt og effektivt.
BRUKSOMRÅDER:
-- Forsegling av skjøter på: takrenner av bly
eller sink, nedløpsrør, beslag, kuppeler, piper,
gjennomføringer, rister og blybeslag.
-- Forsegling av rør- og kanalforbindelser på ventilasjonsanlegg, kjøling/luftkondisjonering og varmeanlegg.
-- Tetting av overganger på glass eller pleksiglass
i verandaer eller drivhus.
-- Termisk isolering og korrosjonsbeskyttelse
av rørledninger.
-- Tetting og liming av hengslede eller bevegelige deler.
-- Tetting av lekkasjer i avløpsrør.
-- Reduksjon av lyd i karosserideler, lokk, deksler, etc
BRUKSANVISNING:
1. Overflaten må være tørr og fri for støv og fett.
2. Porøse overflater bør behandles med heftprimer.
3. Klipp Butalu i ønsket lengde.

TEKNISKE SPESIFIKASJONER
Tykkelse
Aluminiums overflate forsterket
med syntetisk materiale
Gummi lim/masse
Spesifikk vekt
Overflatesplintringstyrke på
brannhemmende sement
Temperaturområde
Påføringstemperatur
Kjemisk bestandig

Holdbarhet

+/- 0,7 mm
Sammensatt aluminiumsfilm
Modifisert butylgummi kaldlim
1100 g/m2
Ved 90 °C og 200 mm/min:
> 10 N/cm
-30 °C til +100 °C
+5 °C til +40 °C
Vann: Utmerket
Værforhold: Utmerket
Hydrokarboner: ikke bestandig
Tørt og kjølig: Minimum 1 år

VARENUMMER

FORPAKNING

N603059

50 mm x 10 m

N603259

100 mm x 10 m

N603159

150 mm x 10 m

4. Fjern polyesterbeskyttelsen.
5. Press Butalu hardt, fortrinnsvis med en rulle,
fjern luftbobler.
6. Skal Butalu skjøtes, overlapp minst 5 cm.
7. Ved påføring ved temperaturer på mellom 0 °C og
5 °C må det alltid kontrolleres om overflaten er fri
for is og kondens.
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