
ButylbandButylband
Butylband för strö- och bärläkt

Beskrivning :Beskrivning :

Butylbandet består av en armering av polyetylen med butyllim på över-
och undersidan. Fästmedlet skyddas av en folie. Den rivs bort i två
omgångar när bandet ska fästas. Bandet är vattentätt, åldersbeständigt
och har god vidhäftning.

Produkten är dimensionsstabil för fukt och fungerar som en packning
mellan ströläkt och diffusionsöppna undertak eller mellan läkt och
vindspärrar. Bandet ger en vattentät och säker tätning runt spik- eller
skruvfästen. Bandet fäster mot trä, diffusionsöppna undertak och
vindspärrar med en yta av polypropylenfilt etc.

Butylband förhindrar läckage vid spikfästen och bidrar till att göra
byggnaden fuktsäker.

AnAnvvändningsområde :ändningsområde :

Används som tillbehör till diffusionsöppna undertak eller vindspärrar
med yta av polypropylenfilt. Används som tätningsband mellan
ströläkt och undertak eller mellan läkt och vindspärr.

Montering :Montering :

Bandet monteras först på undersidan av strö- eller bärläkten. Ta bort
skyddsfolien från ena sidan av bandet och fäst bandet vid läkten. Ta
sedan bort skyddsfolien på andra sidan och fäst läkten mot undertaket
eller vindspärren. Fäst sedan läkten med spik eller skruv enligt
monteringsanvisningen för undertaket eller vindspärren.

Se egen monteringsanvisning på www.isola.se

Lagring :Lagring :
Isola Butylband ska förvaras torrt och frostfritt och får inte utsättas för
direkt solljus eller UV-strålning. Förvaringstemperatur +5 till +25 grader
C.

Tillbehör till :Tillbehör till :
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 flera tillbehör på www.isola.se

Godkänningar och garantierGodkänningar och garantier
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ButylbandButylband

VVarunummerarunummer BrBreddedd
564162 50 mm
564164 30 mm
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