Medžiaga
Sandarinamoji butilkaučiuko juosta, vienoje pusėje padengta
plastiko ir aliuminio plėvele

Forma
Pilkas lipnios juostos ritinėlis su šonuose išsikišančiu
dengiamuoju popieriumi

Tiekimo forma
Užsakymo
Nr.

Plotis x storis
mm

Ritinėlio ilgis Kiekis dėžėje
m
Ritinėliai

Iš viso, m

309517
309514
309519
309520
304170
304171
304172
304173

60
40 x 0,7
100 x 0,7
150 x 0,7
50 x 1,2
75 x 1,2
100 x 1,2
150 x 1,2

25,00
25,00
25,00
25,00
25,00
25,00
25,00

100,00
150,0
75,00
50,00
150,00
100,00
75,00
50,00

4
6
3
2
6
4
3
2

Aliumininė butilo juosta

Techniniai duomenys
Savybės

Standartas
Klasifikacija

Statybinės medžiagos klasė

DIN 4102 B2, normaliai
degus
produktas
Cheminis sandarinamosios masės pagrindas
butilkaučiukas
Pralaidumas vandens garams
Sd vertė > 1500 m
Atsparumas UV spinduliuotei ir oro sąlygoms (aliuminio plėvelės)
10 m.
Naudojimo temperatūra
nuo +5 °C iki
+40 °C Atsparumas temperatūrai
nuo -40 °C iki
+80 °C
Laikymo laikas: butilo ir aliuminio
juosta, butilo ir bitumo gruntas
Laikymo temperatūra: butilo ir aliuminio
juosta, butilo ir bitumo gruntas

ME402

-

12 mėn.

+25 °C

nuo +10 °C iki

Pasiruošimas
Klijuojamieji paviršiai turi būti visiškai sausi, be alyvos,
tepalo, dulkių ir kitų antiadhezinių medžiagų.
Smarkiai akytus pagrindus (betono, dujinio betono,
tinko ir pan.) bei persidengiančias butilo juostas
rekomenduojame dengti ME901 butilo ir bitumo
gruntu, ME902 purškiamuoju butilo ir bitumo gruntu
arba ME904 ekologišku butilo ir bitumo gruntu be
tirpiklių.
Atkreipkite dėmesį: didesniame nei žmogaus kūno
aukštyje butilo juostos negalima montuoti
nesutvirtintos. Prireikus tarpus tarp lubų ir pertvaros
reikia aptinkuoti arba po jais sumontuoti profilį.

Juosta su viena lipnia puse yra skirta jungčių,
siūlių, sandūrų arba persidengimų
sandarinimui, taisymui arba renovacijai
patalpose ir

lauke, kai reikalingas orui ir vandens garų
difuzijai nepralaidus sandarinimas (pvz.,
montuojant langus ir atliekant fasado
statybos darbus). Prireikus būtina
naudoti tinkamą gruntą.

Produkto privalumai
Be grunto prikimba ant daugelio
paviršių.
Atsparus UV spinduliuotei ir oro sąlygoms.
Nepralaidus oro ir vandens garams.

ME402
Aliumininė butilo juosta

Naudojimas
Paviršius nuvalykite ir, jei reikia, padenkite gruntu.
Išvyniokite ME402 nuo ritės ir atkirpkite reikiamą ilgį.
Nuplėšę plėvelę užklijuokite juostą ant klijuojamo paviršiaus
ir kruopščiai išlyginkite voleliu (nesulamdykite ir
nesuklostuokite juostos). Neklokite skersai stogo zonoje
(nuo sniego ir ledo apkrovos juosta gali atsiklijuoti).
Minimalus butilo juostos klijavimo plotis,
priklausomai nuo paviršiaus, turi būti maždaug 2 cm.

Pastaba
Sandarinant langų ir durų jungtis prie balkonų arba terasų
būtina laikytis DIN 18195 reikalavimų.
ME901 butilo ir bitumo gruntas (rišamoji medžiaga):
nugaravimo laikas maždaug 10–40 min., priklauso nuo temperatūros
Sąnaudos maždaug 125 ml/m² arba maždaug 200 m/l, esant 4 cm pločiui
(priklauso nuo paviršiaus akytumo). Gruntas tiekiamas dėžėje (12 skardinių po
1 l) arba 5 l skardinėje.
ME902 purškiamas butilo ir bitumo gruntas: maždaug 50 m su viena
skardine / 25 m – ant smarkiai įgeriančių pagrindų.
Dėžėje 12 skardinių po 500 ml.
ME 904 ekologiškas butilo ir bitumo gruntas: be tirpiklių, itin
netaršus, galima naudoti nuo -10 °C, trumpas nugaravimo
laikas. Gruntas tiekiamas dėžėje (6 skardinėse po 1 l) arba 5
l skardinėje.

Saugos pastaba
Naujausią saugos duomenų lapo versiją rasite adresu
www.illbruck.de.

Techninė priežiūra
Prireikus visada galite susisiekti su
„tremco illbruck“ technologijų taikymo
specialistais telefonu 02203 57550-600.
Papildoma informacija
Čia pateikiamos tik bendrosios instrukcijos. Dirbdamas
su skirtingomis medžiagomis, naudotojas kaskart turi
išbandyti ir patikrinti, ar medžiaga tinkama naudoti
konkrečiu atveju.

Gamintojas pasilieka teisę atlikti techninius
produkto pakeitimus. Naujausią produkto
informacijos versiją rasite adresu
www.illbruck.de.

tremco illbruck GmbH
Werner-Haepp-Straße 1
92439 Bodenwöhr
Vokietija
Tel. +49 9434 208-0
Faks. +49 9434 208-230
info.de@tremcoillbruck.com www.tremcoillbruck.de
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