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Bruksområde. 
 
OLDROYD® Butyl Flexbånd er et elastisk butyl tettebånd med fleece på den ene siden og høy klebekraft som 
kan benyttes på de fleste bygningsmaterialer.  
 

 

Produktbeskrivelse 
 
OLDROYD® Butyl Flexbånd er et elastisk butyl tettebånd med høy klebekraft som kan benyttes på de fleste 
bygningsmaterialer. Benyttes både utvendig og innvendig for å etablere luft- og radontette løsninger. 
OLDROYD® Butyl Flexbånd er gjennomtestet og tilpasset de respektive membraner og tettesjikt i 
OLDROYD® Radontett-sortimentet. Det gir en særdeles sikker og god sammenføyning. 
 

 

Montering.  
 
Overflaten må være ren, tørr og fri for frost, fett og løse materialer. Ved rengjøring av forurenset overflate, 
anbefaler produsenten bruk av propan-2-ol (IPA) som må tørke før påføring av butyl skjøtebåndet. 
Montering: Fjern beskyttelsespapiret og heft fast enden av tapen slik at bredden på tapen fordeler seg 
omtrent likt over omlegg skjøten. Stryk fortløpende over tapen slik at det kleber uten folder eller luftlommer. 
Trykk godt å forsegle skjøten. Bruken av en rulle med fast trykk, anbefales å få en god heft. 
 

 

Egenskaper Enhet 
Informasjon / 

Verdier * 

Bredder mm 100 ± 10% 

Lengder m 10 

Tykkelser mm 0,8 ± 10% 

Egenvekt, masse g/cm3 1,6 

Adhesjon, dynamisk strekk N/cm2 19 

Adhesjon, dynamisk skjær N/cm2 12 

90o Peel Adhesjon  N/cm 8 

180o Peel Adhesjon  N/cm 9 

Vanndamp permeabilitet, ISO 9932 g/m2/24h/mm 0,18 

Temperatur - bruk °C -40 til +90 

Temperatur - legging °C +5 til +40 

Holdbarhet ved lagring  

(mørkt, kaldt og tørt) 
Mndr. 24 

Farlige kjemikalier 
REACH, 

SVHC-listen 
Ingen 
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*Informasjonen er basert på produsentens data 
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