Popis
Tesniaca fólia na báze butylkaučuku, jednostranne
laminovaná netkanou textíliou.

Forma dodania
Jednostranne lepiaca fólia navinutá do role.

Kód produktu

304162
304165
304163
304164

Obsah kartónu

Šírka x Hrúbka

Návin Obsah kartónu

v mm

vm

Počet rolí

Spolu metrov

50 x 1,5
75 x 1,5
100 x 1,5
150 x 1,5

15
15
15
15

6
4
3
2

90
60
45
30

Ďalšie rozmery na vyžiadanie

Technická specifikace
Vlastnosti

Norma

Klasifikácia

Trieda horľavosti

DIN 4102

B2, normálne zápalná

Chemická báza materiálu
Súčiniteľ difúzneho odporu

syntetický butylový kaučuk
DIN 52 615

ME404
Butyl Fleece

μ=cca 800 000

Tepelná odolnosť

-40 °C až +80 °C

Aplikačná teplota

+5 °C až +40 °C

Doba skladovania

12 mesiacov

Skladovacia teplota

+10 °C až +25 °C

Príprava
Príprava podkladu
Podkladové plochy musia byť suché, odmastnené,
zbavené prachu, nečistôt a všetkých voľných častíc. Veľmi
savé povrchy, napr. betón, penosilikát, omietku
odporúčame najskôr impregnovať primerom ME901
alebo ME902
Po použití primeru ME901 alebo ME902 pri bežnej teplote
je potrebné nechať podklad odvetrať 30 až 60 minút

Butyl Fleece sa skladá z vysoko priľnavého
plastoelastického butylového kaučuku
jednostranne pokrytého textíliou. Táto fólia
vyhovuje vďaka svojej konštrukcii neskorším
pohybom špáry až 10%. Butyl Fleece fólia je
vhodná na utesnenie špár a prasklín pri
montáži otvorových výplní (napr.
utesnenie špáry pod parapetom,
utesnenie vnútorných špár), utesnenie profilových
elementov v kovových konštrukciách a na
strechách (napr. utesnenie spojov a prekrytie).

Hlavní výhody
Výdatnosť primeru záleží na savosti a pórovitosti
podkladu
Bez primeru môže byť ME404 Butyl Fleece použitý na
hladké povrchy ako sú hliník, zinok, polyester, sklo a
strešné fólie na báze ECB, EPDM, PIB, CR a ďalšie
Napriek tomu prvý náter podkladu primerom zvyšuje
počiatočnú priľnavosť

veľmi dobrá priľnavosť na celý
rad podkladov bez použitia primeru
je schopná preniesť dlhodobý pohyb až 10
%
jednoduchá, rýchla a lacná montáž

ME404
Butyl Fleece

Spracovanie
Odrežte ME404 Butyl Fleece na požadovanú dĺžku
Odstráňte ochranný papier (liner) a aplikujte fóliu na
pripravený podklad
Odstráňte záhyby na fólii pomocou prítlačného valčeka
Fólia by mala byť lepená na podkladové plochy s
minimálnou šírkou 4 cm

Dôležité upozornenie
V prípade požiadavky na vydanie záruky na okenný systém i3
je podmienkou použitie impregnácie ME901 alebo ME902 na
spevnenie podkladu pred aplikáciou fólie. V prípade
exteriérových aplikácií musí byť syntetický film chránený
proti poveternostným vplyvom a starnutiu. Vzhľadom na
meniace sa okolité podmienky odporúčame dodatočné
upevnenie fólie pokiaľ ide o aplikáciu nad hlavou, napr. na
stropnej konštrukcii.

Technický servis
Na vyžiadanie je k dispozícii neustála technická
podpora.
Dodatočné informácie
Vyššie uvedené informácie sú poskytnuté podľa
našich najlepších znalostí. Po celú dobu si
vyhradzujeme právo na zmenu receptúry nášho

produktu. Kupujúci by si mal vyžiadať
najaktuálnejšie informácie k vyššie
zmienenému produktu. Aplikácie, ako aj
podmienky počas aplikácie, nemáme pod
kontrolou, a preto zodpovednosť za ne nesiete
vy. Nepreberáme zodpovednosť plynúcu z tohto
technického listu. Dodávky sa riadia výlučne
našimi všeobecnými dodacími a platobnými
podmienkami.
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