BLU
BANDĂ EFICIENTĂ DE
SIGILARE PENTRU REPARAŢII
PERMANENTE ŞI PROTECŢIE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Adezivare foarte mare şi imediată.
Corpul din cauciuc butilic special.
Rezistenţă mare la rupere.
Rezistenţă excelentă la UV.
Folie de suport din Aluminiu ranforsată cu
materiale sintetice.
Culoare plumb.
Mare rezistenţă la temperatură: -30°C to
+100°C.
Aderă pe multe materiale: ciment, piatră,
plumb, zinc, oţel, aluminiu şi sticlă.
Uşor de aplicat, chiar şi în colţuri şi coturi.
Poate fi vopsită.

BUTALU TAPE
INFORMAŢII GENERALE
BUTALU este o bandă de sigilare compusă din
corpul de cauciuc butilic modificat şi suport din
aluminiu ranforsat cu material sintetic, învelit
cu un film protectiv.
Datorită compoziţiei unice a masei de cauciuc
butilic, este obţinută o adeziune iniţială ridicată.
Masa de cauciuc este extrem de flexibilă şi se
adaptează

la orice formă şi umple neregularităţile din suprafaţă.
Suportul din aluminiu este ranforsat cu material
sintetic, astfel este rezistentă la rupere, la condiţii
atmosferice şi nu suferă degradări. Folia este de
culoarea plumbului şi poate fi vopsită.
BUTALU permite sigilarea fisurilor sau finisarea
îmbinărilor într-un mod rapid şi eficient.

INFORMAŢII TEHNICE ŞI AMBALAJ
Grosime: +/- 0.7 mm.
Suport din aluminiu: film complex din aluminiu
ranforsat cu material sintetic.
Masa de adezivare: adeziv din cauciuc butilic modificat
la rece.
Greutate specifică: 1100 g/m².
Forţa de desprindere de pe ciment ignifug:
la 90°C şi 200 mm/min >= 10 N/cm.
Gama de temperatură: -30°C la +100°C.
Temperatura de aplicare: +5°C la +40°C.

Rezistenţă chimică: apă- excelentă; condiţii
atmosferice: excelentă; hidrocarburi: nu rezistă.
Testaţi înainte pe materiale din PE, PP, siliconice
şi bitum pentru adezivare.
Durată de valabilitate: 24 luni, a se păstra în locuri
uscate, răcoroase şi ferite de îngheţ.
Măsuri de siguranţă: consultaţi Fişa de Securitate.

APLICAŢII ŞI UTILIZARE
•
•
•
•
•

sigilarea acoperişurilor la:
rigola - zinc - plumb
cupole
coşuri
sigilarea îmbinărilor ţevilor şi canalelor în
ventilaţie, sisteme de climatizare, de încălzire

Nr. articol
N603039

Denumire
Butalu Tape

N603059

Butalu Tape

N603159

Butalu Tape

N603259

Butalu Tape

NOTĂ
Toate informaţiile incluzând imaginile sunt
furnizate cu cea mai mare acurateţe. Totuşi, este
potrivit pentru utilizatori chiar şi fără test de
comptabilitate a fiecărui produs pentru scopurile
lor.
Compania
este
responsabilă
pentru
complitudinea si corecteţea informaţiilor şi refuză
să
asigure
garanţii
pentru
consumul
Dumneavoastră particular. Garanţia furnizată de
Novatio se referă doar la condiţiile standard de
vânzare ale produsului. În niciun caz nu sunt
responsabili pentru daune accidentale sau daune
provenite din folosinţă neadecvată sau din
vânzarea produsului către alt client.
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• sigilarea sticlei sau policarbonatului în verande şi
construcţii de sere
• izolarea termică şi protecţia corozivă la ţevi
• sigilarea şi lipirea îmbinărilor desprinse sau
mutate
• grilaje
• jgheaburi de scurgere din plumb
Conţinut
Rola 10m x
30mm
Rola 10m x
50mm
Rola 10m x
150mm
Rola 10m x
100mm
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