
ME402

Butylband Aluminium

Användningsområde

Inom- och utomhus. Tätar, överlappar
och förbinder olika material på- och runt
fasader, fönster, dörrar, tak, ventilations-
och luftkonditioneringssystem mm.

Utmärkande egenskaper

• UV-, ång-, gas- och väderresistent
• Starkt och riv-tåligt
• Fäster på de flesta material

Beskrivning
Butylband Aluminium består av en högkvalitativ plastoelastisk
butylgummimassa belagd på en sida av en aluminerad
polyester väv. Det mycket rivtåliga bandet har hög
häftförmåga och är UV-, ång-, gas- och väderresistent.

Förpackning
50 x 1,2 mm 25 m x 6 st
75 x 1,2 mm 25 m x 4 st
100 x 1,2 mm 25 m x 3 st
150 x 1,2 mm 25 m x 2 st

Kulörer
Grå

Beredning
• Ytorna skall vara torra och fria från damm, olja, fett och
andra ämnen som kan försämra vidhäftningen.

• Grova och porösa eller frostbelagda ytor kan i vissa fall
behöva primas. Bandet bör vara rumstempererat innan
montage i kall väderlek.

Applicering
• Kapa bandet till erforderlig längd / form och med beräknat
överlapp på minst 25 mm.

• Pressa fast bandet (med t.ex. en trasa) omsorgsfullt och
med jämt tryck över hela ytan eller allra bäst, rulla fast det
med hjälp av en tryckrulle. OBS bandet får inte sträckas
eller punkteras.

• Kontrollera att inga luftfickor uppkommit.

Begränsningar
Ej för permanent bruk under vatten eller på trafikerade
ytor. V.g. kontrollera kompatibiliteten i kontakt med andra
tätningsmedel.

Skyddsföreskrifter
Läs noga säkerhetsdatabladet för produkten innan arbetet
påbörjas.

Leverans
Direkt från tremco illbruck eller genom återförsäljare. Ring
031-570010 för information om närmaste återförsäljare.



Produktrådgivning

tremco illbrucks produktspecialister ger dig
gärna råd innan arbete påbörjas.

tremco illbruck följer Sveriges Fog- och
Limleverantörers Förenings allmänna
leveransbestämmelser antagna 2006-09-21.

tremco illbruck Int. GmbH - Sverige Filial

Sverige Filial
Sverige
T: +46 (0)31 570010
F: +46 (0)31 572007

info.se@tremco-illbruck.com
www.tremco-illbruck.se
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ME402

Butylband Aluminium

Teknisk information

Densitet 1,5
Ånggenomsläpplighet µ = 645 000 DIN 53122
Temperaturbeständighet – 40°C till + 80°C
Användningstemperatur +5°C till +40°C.
Kemikaliebeständighet Tål ej bensin, lacknafta, para�n och liknande kemikalier.
Lagring Vid +10°C till + 20°C. Torrt.
Lagringstid 12 månader i oöppnad förpackning
Primer Butylprimer ME902


