
ButylbåndButylbånd
Butylbånd til lægter og sløjfer

BeskrivBeskrivelse :else :

Butylbåndet består af armering af polyethylen påført butylklæbestof
på over- og underside. Klæbestoffet er beskyttet af en folie. Denne
fjernes i to trin, når båndet skal bruges. Båndet er vandtæt, klæbestærkt
og ældningsbestandigt.

Produktet er dimensionsstabilt over for fugt og fungerer som en
pakning mellem sløjfer og diffusionsåbne undertage eller mellem
lægter og vindspærrer. Båndet giver en vandtæt og sikker tætning
rundt om søm- og skruefastgørelse. Båndet klæber til træværk,
diffusionsåbne undertage og vindspærrer med overflade af
polypropylenfilt etc.

Brug af butylbånd hindrer lækager ved sømfastgørelse og bidrager til
en fugtsikker bygning.

Brugsområde :Brugsområde :

Benyttes som tilbehør til diffusionsåbne undertage eller vindspærrer
med overflade af polypropylenfilt. Anvendes som tætningsbånd
mellem tagsløjferne og undertaget eller mellem lægter og
vindspærrer.

Montering :Montering :

Båndet monteres først på undersiden af tagsløjferne eller lægterne.
Fjern beskyttelsesfolien til klæbestoffet på en side af båndet, og klæb
godt fast til sløjfe eller lægte. Fjern så beskyttelsesfolien til
klæbestoffet på den anden side, og monter/klæb sløjfen eller lægten
fast til undertaget eller vindspærren. Fastgør derefter sløjfen med søm
eller skruer iht. monteringsanvisningen for undertaget eller
vindspærren.

se vores monteringsanvisning på www.isola-platon.dk

Lager :Lager :
Isola Butylbånd skal opbevares tørt og frostfrit og må ikke udsættes for
direkte sollys eller UV-bestråling. Lagringstemperatur 5-25 °C.

Tilbehør til :Tilbehør til :
Tyvek Pro 1,30 x 50m
Tyvek Pro Super
Isola Tyvek D-Pro 1,50x 50m
Tyvek Pro Xtra 1,50 x 25 m
Isola D-projekt Xtra
se mere tilbehør på www.isola-platon.dk

GodkGodkendelser og Garantiendelser og Garanti
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ButylbåndButylbånd

VVararenummerenummer BrBreddeedde
564162 50 mm
564164 30 mm

P rP r o d u k t d a t a b l a do d u k t d a t a b l a d

DK 2020.06.19 Side 2/2

www.isola-platon.dk


	Butylbånd
	Beskrivelse :
	Brugsområde :
	Montering :
	Lager :
	Tilbehør til :
	Godkendelser og Garanti

	Butylbånd

