AluButyl 802
I n s t a l a č n í

p á s k y
AluButyl 802
Hladký hliníkový povlak laminovaný
PET samolepící pro vnitřní i venkovní
použití s butylovým lepidlem
VLASTNOSTI:
Nosná vrstva: Hliník laminovaný PET.
Lepící vrstva: Butylkaučukové lepidlo – šedé.
Barva: Přirozená barva hliníku.
Přeložka: Bez přeložky

AluButyl 802 technické parametry
VLASTNOSTI
Celková tloušťka
Odolnost proti
odlupování 180°
Pevnost v tahu
Prodloužení
Test lepivosti
Vzlínání
Provozní teplota
Teplota při aplikaci
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TESTOVACÍ METODA
---ASTM D 1000
EN 12311-1
EN 12311-1
ASTM D 2979
ISO 7390
-------

Požární klasifikace: E (EN 13501-1)
Dostupné velikosti:
Standardně dodávané rozměry: 50 / 100 / 150 mm x 5 m
Tolerance: Váha a tloušťka: ±10%; Délka: Návin role: ±0,03m.
Materiály jsou pro běžné použití bezpečné. Uchovávejte mimo dosah dětí.
Butylová lepidla jsou citlivá na rozpoštědla.
Uživatelé by měli udělat vlastní zkoušky pro zamýšlenou aplikaci před
vlastní realizací a zjistit vhodnost výše uvedeného materiálu pro zamýšlený
účel včetně postupu.
Společnost ANTICOR Bohemia s.r.o. nenese odpovědnost za ztráty a škody
vzniklé přímo nebo nepřímo nesprávným používáním těchto výrobků.

VLASTNOSTI:
• Dokonale lepí všechny typy fólií a izolací s plastickými
hmotami, betonem, cihlami, kovové elementy, sklo, ocel,
polykarbonát, plexisklo, dřevo, hliník a další materiály ve
stavebnictví;
• Odolné proti roztržení;
• Aplikace za studena;
• Vynikající přilnavost při nízkých teplotách;
• Vodotěsné a samotěsnící;
• Vynikající tepelná stabilita;
• Odolné proti stárnutí a UV záření;
• Neobsahuje ropné produkty;
• Bez rozpouštědel, téměř 100 % pevných částic.
DOPORUČENÉ POUŽITÍ:
• Těsnění a spojování materiálů jako je sklo, ocel,
plexisklo, polykarbonát, dřevo, hliník, PVC.
• AluButyl lze použít ve stavebnictví na přístřešky, střechy,
hřebenáče, komíny, světlíky.
• Těsnění dveří a okenní rámy, zimní zahrady, okapy a
svody dešťové vody.
APLIKACE:
• Těsnicí páska musí být aplikována na čistý, suchý,
hladký a bezprašný povrch.
• V případě porézních podkladů je vhodné použít
penetrační nátěr.
• Přitlačte rukou nebo válečkem.
• Pro spojení pásů použijte přesah alespoň 50 mm.
• Při aplikaci kolem 5 °C dbejte na to, aby na povrchu
nebyla námraza nebo kondenzace.
• K instalaci této těsnicí pásky nejsou potřeba žádné
speciální nástroje.
SKLADOVÁNÍ:
• Pásky skladujte na suchém místě v originálním balení při
teplotě do 30°C.
• Produkty chraňte před vlhkem a zdrojem sálavého tepla.

ANTICOR Bohemia s.r.o. vlastní ISO 9001.
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