TEMBUTIL-IF

TM

ochranná Íólie / páska s butylovou
pryžípro těžképrovozní podmínky
zlepšená konstrukce
bariéra proti pronikání par
okamŽité uchycení a vysoké parametry přilnavosti
požárníklasiÍikace M1
produkt odo|ný proti povětrnostním vlivům
produkt odolný proti proraženía proti roztržení

Popis

Produkt TEMBUTIL.IFTM je samolepicí fólie' poskytujícíbariéru proti pronikání par. Je určený do těžkých provozních
podmínek' odolný proti povětrnostním vlivům' s použitím v (petro - ) chemických a kryogenních instalacích. Používá se
rovněž ve stavebnictví a v prumyslu HVAC (Heating, Ventilation, Air Conditioning = topení, větrání, klimatizace).

Složení

1,:r: l

kodukt TEMBUTIL.IF'IM je vrstvený elastomerickým modifikovaným

l

butylol"ým pryŽovým lepidlem (zlepšenésloženípro nejlepšípřilnutí)' na
horní straněje pokrytý hliníkovou fólií o síle 25 prm aje zesílený speciální
fólií PET pro dosaŽení lrynikajícíodolnosti proti proražení a proti roztržení.
prstu..(''Fingerlift..) chrání stranu lepidla
Fólie s uvolněním pomocí
''zdvihnutí
a umožňuje snadnou aplikaci produktu.
,,zdvihnutí prstem.. (,,Finger1ift..)

Typické použití

Poskytnutí ochrany proti povětrnostním vlivům, bariéra proti pronikání par k ochraně izolačníchsystémů, pokrývání a
opravy střech, utěsňování expanzních a kontrakčních spojů, vzduchové kanáiy, a tak dále.

Aplikace

Povrch musí být čistý' bez prachu a musí být suchý' Uřízněte fólii / pásku' naneste ji a pevně přitlačte. Přilnutí se může
usnadnit při použití válečku. Doporučuje se minimální překrytí 40 mm. Poznámka : krycí fólie se uvolňuje postupně
v pruběhu aplikace' Produkt TEMBUTIL-IFTM usnadňuje aplikaci a omezuje vznik přehybů nebo zvlnění.

Rozměry
Produkt TEMBUTIL.IFTM

se

dďává ve svitcích po l0 běžných meřech v šfkách 1000 mm, 500 mm' l00 mm a 50 mm.

Technické údaje
síla :

krycí wstva
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plošná hmotnost
suchý extrakt
provozní teplota
odolnost ploti vodě
odolnost proti povětrnostním vlivům
pronikání vodních par
pravoúh|é s|upování na oceli
odolnost butylu proti tečení při 5"C
odolnost buty|u proti tečenípři 70"C
požární klasifikace (odzkoušená a schválená)
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Doba skladovatelnosti a skladovací podmínky

Skladujte v uzavřených obalech v dobře větraných místnostech při teplotě 10.C až 30"C.

Kompatibilita

UŽivatel musí ověřit, zda je butylová prysl7řice kompatibilní s daným substrátem s ohledem na přilnutí, korozi
a chemické reakce.

