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Rezistentã foarte bunã la UV, intem-
perii si apã. 
Avantaje:
• Banda butilicã se poate folosi si în
exterior rezistând la apã si intemperii
(nu este recomandatã utilizarea sa
sub apã).

Compatibilã cu Plexiglas si Makrolon. 
Avantaje:
• Se poate utiliza la etansãri la sere
(testatã la Institutul Röhm) fãrã a exi-
sta riscul aparitiei fisurilor.

Aderentã ridicatã pe suprafete
absorbante si neabsorbante. 
Avantaje:
• Se poate folosi pe orice tip de
suprafatã întâlnitã în constructii, ex.:
otel, aluminiu, sticlã, plastic, lemn,
beton, zidãrie, bitum etc. (vezi instruc-
tiuni de aplicare).

Banda butilicã se autovulcanizeazã. 
Avantaje:
• Imediat dupã aplicare banda buti-
licã este complet functionalã si înde-
plineste toate proprietãtile cerute.

Impermeabilã la difuzia vaporilor. 
Avantaje:
• Banda butilicã realizeazã o etansa-
re impermeabilã si previne pãtrunde-
rea umezelii în clãdire.
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caseratã cu bandã de aluminiu.
Bandã pentru montaj si etansare pe bazã de cauciuc butilic caseratã
cu aluminiu.
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Domenii de utilizare:
• Etansarea luminatoarelor, ramelor de

geam, acoperisurilor din sticlã, serelor
si altor îmbinãri din sticlã, plastic sau
metal.

• Etansarea coamelor la acoperisuri,
îmbinãrilor jgheaburilor de scurgere,
îmbinãrilor dintre acoperis si zidãrie.

Produse conexe:
• Primer pentru butil/bitum 

Art.-Nr. 892 875
• Rolã de presare 

Art.-Nr. 693 011 750

Mod de utilizare:
• Suprafata de etansat trebuie sã fie uscatã,

fãrã urme de grãsime sau de praf.
• Temperatura de aplicare trebuie sã fie

peste 10°C. 
• Suprafetele absorbante si poroase trebuie

pretratate cu primer pentru butil/bitum
(Art.-Nr. 892 875).

• Pentru a se obtine o aderentã initialã bunã
banda trebuie presatã pe suprafatã si
netezitã folosind o rolã de presare sau o
unealtã similarã.

• Banda butilicã are o tendintã de "curgere
la rece". De aceea banda trebuie montatã
întotdeauna folosind o rolã de presare
pentru a preveni alunecarea, ex: datoritã
greutatii zãpezii sau apei infiltrate. În cazul
montajelor si reparatiilor fãcute fãrã a se
folosi o rolã de presare existã pericolul ca
banda de etansare sã alunece.

• Când se foloseste o rolã de presare trebu-
ie sã existe o compatibilitate între lãtimea
benzii si profilul pe care se monteazã.

• În cazul în care presiunea aplicatã este
prea mare existã pericolul ca adezivul sã
fie împins în afara benzii.

Lãtime mm Lungime  m Grosime mm Art.-Nr. U.A.
35 875 620 35 1/8
40 875 620 40
45 875 620 45
50 20 1,5 875 620 50 1/6
60 875 620 60
80 875 620 80

1/4
100 875 620 100

Bazã chimicã Cauciuc butilic (negru)
Caserare Folie de aluminiu
Grosime butil 1,4 mm
Grosime folie aluminiu 0,04 mm
Clasã de rezistentã la foc B2
Temperatura de lucru +10°C ÷ +30°C
Rezistentã la temperaturã -40°C ÷ +90°C
Duratã de depozitare (la aprox. 20°C si 50% umiditate) 12 luni (la loc uscat, fãrã praf, în 

pozitie orizontalã)


