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Tehnilise teabe leht 
 
 

BUTYBAND 

Viimati täiendatud: 01/09/2005        Lk. 1  

 

Tehnilised andmed: 

Paksus 0,60 mm (0,55 mm Butyl – 0,05 mm Alutape) 
Auru läbitavus 2,5 g/m²  24 tunni jooksul 
Tihedus (DIN 53479)  1,00 g/cm³ 
UV stabiilsus  hea 
Vastupidavus temperatuuridele -30°C kuni  +80°C 
 

Toote kirjeldus: 

 Butyband on kasutusvalmis, iseliimuv plastoelastne  hermetiseerimislint, mis põhineb 
butüülkautšukil. 

Omadused: 

- Kiire ja hea nake paljudele aluspindadele 
- Veekindel 
- Elastne ka külmaga 
- UV ja ilmastikukindel 
- Iseliimuv 
- Ei lase läbi veeauru 
- Lihtne kasutada 

 
Kasutamine: 

- Hermetiseerimistöödeks korstnate, ventilatsioonitorude, katuseakende, aknalaudade 
ja lükanduste juures. Universaalne hermetiseerimis- ja paranduslint. 
Klaaskonstruktsioonide hermetiseerimiseks. Tihendamiseks metallitööstuses, autode 
ja furgoonide valmistamisel. 
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Lk.2 
Dimensioonid ja mõõtmed: 
 

Laius x paksus ( cm) Pikkus ühes 
rullis (m) 

Rulli ühes 
karbis, tk 

7,5 x 0,6 10 8 

10 x 0,6 10 8 

15 x 0,6 10 4 

22,5 x 0,6 10 4 

30 x 0,6 10 1 

 

Säilivusaeg: 

12 kuud avamata pakendis jahedas ja kuivas kohas temp vahemikus +5° C kuni +25 ° C 

Pinnad: 

Tüüp: Erinevad poorsed ja mittepoorsed pinnad nagu puit, betoon, tellised ja muud harilikud 
ehitusmaterjalid 

Pinna seisukord: puhas, kuiv, rasva- ja tolmuvaba 

Pinna ettevalmistamine: Väga poorsete pindade korral soovitav eelnevalt kruntida. Soovitav 
eelnev sobivustest. 

Kasutamine: 

Meetod: Lõika butüüllindist vajalik pikkus. Eemdal kaitsepaber ja suru lint ettevalmistatud 
pinna vastu. Suru linti tugevasti ideaalse hermetiseerimise saavutamiseks, kortsud triigi välja 
rulli abil. Kui mitu Butybandi riba kinnitatakse üksteise külge, veendu, et oleks vähemalt  5 
cm kate üle.  

Kasutamistemperatuur: +5° C kuni + 35° C 

Tervise ja ohutusnõuded: 

Harilikud tööstushügieeni nõuded. Kasuta kaitsekindaid. Vaata silti lisainfo saamiseks. 


