DuPont ™ Tyvek® Butyl Kleefband
Technische fiche

Productbeschrijving en Toepassing
Tweezijdige tape op basis van butylrubber (synthetisch rubber) en een papieren afdekstrook voor gebruik op
alle Tyvek® membranen. Uitstekende weerstand tegen de tijd, water, vocht en de weerselementen. DuPontTM
Tyvek® Butyl Kleefband hecht zich meteen sterk vast op de ondergrond. Geschikt voor het afdichten van nagels oner houtwerk, overlappingen, randen, schoorstenen en uiteinden alsook voor de verbinding van dakmembranen en dakrandsteunen. Bijzonder geschikt om Tyvek® membranen te bevestingen op metselwerk,
hout, metaal en de meeste plastic producten.

Technische Gegevens
EIGENSCHAPPEN
Stijlnaam
Kleur
Dikte
Temperatuurbereik

WAARDE
1310B
zwart
ca. 1,2 mm
van -30 °C tot +90 °C (kortstondige blootstelling
aan hogere temperaturen zal de eigenschappen
niet veranderen)
ca. 1,30 g/cm3

Dichtheid

Montage-Instructies en Opslag
l

l

l

l

l

Dit product is ontworpen voor de bouwsector.
Butyl is plastic rubber en kan dus niet worden gebruikt voor verbindingen, aangezien deze voortdurend
worden blootgesteld aan mechanische spanningen.
Gebruikers moeten nagaan of butylrubber geschikt is voor de bedoelde ondergrond (hechting, chemische
compatibiliteit, vlekvorming, enz.).
Het is aanbevolen het product aan te brengen bij een temperatuur van +5 °C tot +40 °C. Doe dat op een
droog en schoon oppervlak (geen stof, vet, oplosmiddelen, ...).
Opslagomstandigheden: bewaar rollen in hun oorspronkelijke verpakking en leg ze plat op een schone,
droge plek bij een temperatuur die niet boven de +30 °C uitkomt.
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Deze informatie stemt overeen met onze huidige kennis over het onderwerp. Zij vervangt evenwel niet de tests die u eventueel moet uitvoeren om voor uzelf de geschiktheid van onze producten te bepalen indien u ze wil gebruiken voor andere doeleinden dan diegene die hierin worden vermeld. Deze informatie kan worden bijgewerkt
indien nieuwe kennis of ervaring wordt opgedaan. Aangezien we niet kunnen anticiperen op alle mogelijke gebruiksomstandigheden, geeft DuPont geen enkele garantie en aanvaardt het ook geen enkele aansprakelijkheid in verband met eender welk
gebruik van deze informatie voor andere toepassingen dan diegene die hierin worden
vermeld. Niets van deze publicatie mag worden beschouwd als een licentie of een aanbeveling om eender welk octrooirecht te schenden. De veiligheidsinformatie over het
product is op verzoek verkrijgbaar. Dit overzicht van productgegevens is een gedrukt
document en is geldig zonder handtekening.
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