Açıklama
Sentetik kauçuk butil esaslı, çift taraﬂı kendinden yapışkanlı
banttır.

Ambalaj
Çift tarafı yapışkanlı, gri renkli rulo
GenişlikxKalınlık mm
10x1,5
15x1,5
20x1,5

Rulo uzunluğu m
25,0
25,0
25,0

1 kolideki rulo adedi
22
18
14

1 kolide toplam m
550,00
450,00
350,00

Diğer boyutlar istek üzerine temin edilebilir.

Teknik Bilgi
Özellikler
Standart Sınıflandırma
Yangın dayanım
DIN 4102 B2 normal alev alır
sınıfı
Uygulama sıcaklığı
+5°C ila +30°C
Sıcaklık dayanımı
-40°C ila +80°C
Saklama koşulları
Rulolar yatay şekilde, kuru yerde ve tozdan
korunacak şekilde saklanmalıdır.
Depolama süresi
Butil bant
depolama sıcaklığı

Yaklaşık 20°C sıcaklıkta sınırsız süreyle
+10°C ila +25°C

Hazırlık
Yüzeyler, sağlam, kuru, tozsuz, yağdan ve çözücü
maddelerden arındırılmış olmalıdır.
Beton, gazbeton, sıva gibi çok pürüzlü yüzeylerde önceden
ME901 Butil & Bitüm Primer / ME902 Butil & Bitüm
Püskürtme Primer veya çözücü madde içermeyen ME904
Butil & Bitüm Primer Eko ürünümüzle ön işlem yapılmasını
tavsiye ederiz.

Kullanım Kılavuzu
Yapışma yüzeylerini temizleyiniz ve gerekirse primer
uygulayınız.
Butil şeridi yapıştırma yüzeyine yerleştiriniz ve bastırınız.
Ayırıcı kağıdı çekerek çıkartınız. Yüzeylerin bastırılması,
mükemmel bir sızdırmazlık elde edilmesini sağlar ve
küçük pürüzlülükleri giderir.

Lütfen dikkate alınız.
Güvenlik bilgi formunun en güncel versiyonunu
www.illbruck.com adresinde bulabilirsiniz.

Ek not
ME901 Butil & Bitüm Primer
Buharlaşma süresi yaklaşık 10 – 40 dak. (Hava sıcaklığına
bağlı olarak)

ME403
Çift Taraflı Butil Bant
Çift taraflı kendinden yapışkanlı bant, pencere
ve cephe montajlarında çeşitli izolasyon
membranlarında, çatılarda, sandviç panellerde,
cephe detaylarında ve prefabrik yapıların
uygulamalarında metal, ahşap, plastik, beton
veya taşların yapıştırılması ve su ve su buharı
sızdırmazlığı için kullanılmaktadır. Duruma
göre uygun bir primer kullanılmalıdır.

Temel Faydalar
Birçok yaygın membran ile uyumlu
Birçok yüzeye primersiz mükemmel
yapışma
Su buharı ve diğer gazlar için yüksek
geçirimsizlik

ME403
Çift Taraflı Butil Bant

Tüketim yaklaşık 125 ml/m2 ve/veya 4 cm genişlikte yaklaşık
300 m/l (yüzeyin gözeneklilik oranına bağlı olarak).
Primer, kartonda 1 l’lik 12 adet kutu veya 5 l’lik kutu şeklinde
temin edilir.

ME902 Butil & Bitüm Püskürtmeli Primer
Bir adet kutuyla yaklaşık 50 m/güçlü emici zeminlerde 25 m.
Kartonda 500 ml’lik 12 adet kutu.
ME904 Butil &Bitüm Primer Eko
Çözücü madde içermez ve emisyonu çok düşüktür; -10°C
sıcaklıktan itibaren uygulanabilir, kısa buharlaşma süresine
sahiptir. Primer, kartonda 1 l’lik veya 5 l’lik 6 adet kutu
şeklinde temin edilir.

tremco illbruck temsilcileri ihtiyaç
duyulduğunda ürün seçimlerinde teknik destek
sunmaktadır. Detaylı bilgi için +090 212 438 44
66 numarasını arayabilirsiniz.
Bu dokümandaki bilgiler genel bilgiler olup
garanti edilemez. Bizim kontrolümüz dışında
kullanılan malzemelerin, uygulanan yöntem ve
şartların farklılığı dikkate alınarak sipariş
öncesi gerekli testlerin yapılması önerilir.

Bu doküman Aralık 2016’da hazırlanmış olup,
bu tarihteki güncel teknik bilgi ve
tecrübelerimize dayanmaktadır. tremco
illbruck ürünlerin şartnamelerini herhangi bir
zamanda değiştirme hakkına sahiptir. Ürün
garanti koşulları tarafımızca belirlenmektedir.
Bu dokümandaki bilgilere dayalı olarak tremco
illbruck’a sorumluluk yüklenemez.

tremco illbruck Dış Ticaret A.Ş.
Tekstilkent Koza Plaza B Blok Kat:21 No: 78
34235 Esenler/İstanbul,
Tel +90 212 438 44 66
Fax +90 212 438 45 65
info.tr@tremco-illbruck.com

2017-02

