DuPont ™ Tyvek® Bandă de butil
Fişe tehnice

DESCRIEREA PRODUSULUI ȘI APLICAŢII
Bandă de etanşare dublă pe bază de butil (cauciuc sintetic) cu strat intermediar din hârtie, utilizată pentru a
asigura un strat de etanşare împotriva umezelii și a scurgerilor de aer între o membrană Tyvek® și cele mai
frecvent utilizate materiale de construcţii . Bandă de butil DuPontTM Tyvek® înregistrează performanţe maxime
dacă este utilizată cu compresie, de ex., sub plăci groase din lemn, fiind recomandată pentru utilizarea pe
liniile perimetrale, la coşuri, contraforturi și pentru etanşarea în jurul perforărilor cu cuie și al prizelor electrice.

PERFORMANŢE TEHNICE
PROPRIETATE
Denumire model
Culoare
Grosime
Densitate
Rezistenţă la temperatură

UNITATI
1310B
neagră
ca. 1,2 mm
ca. 1,30 g/cm3
de la -30 °C la +90 °C (expunerea scurt la
temperaturi înalte nu schimbă proprietăţile)

CARACTERISTICI ȘI AVANTAJE
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Produsul este proiectat pentru domeniul construcţiilor. Bandă de butil DuPontTM Tyvek® prezintă o aderenţă
imediat pe folia Tyvek® (aderenţă instantanee pe suport).
Deoarece butilul este un cauciuc plastic a nu se utiliza la leg turi, unde întălnim solicitări mecanice.
Utilizatorii trebuie să se asigure că bandă de butil DuPontTM Tyvek® este adecvată pentru baza respectivă
(aderenţă, compatibilitate chimică, colorare).
Rezistenţă la uzură, apă, umiditate, variaţiile climatice și substanţe chimice este excelentă.
Temperatura de aplicare recomandată este +5 °C- +40 °C. Se aplică pe o suprafaţă uscată și curată (fără praf,
grăsimi, solvenţi).
Condiţii: depozitaţi rolele în ambalajul iniţial, pe suprafeţe plane, în spaţii uscate și curate. Temperatura de
depozitare: sub +30 °C.
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Aceste informaţii corespund cunoştinţelor noastre curente în domeniu. Ele nu înlocuiesc orice teste care v-ar putea fi necesare pentru a stabili personal compatibilitatea
produselor noastre cu orice alte aplicaţii decât cele specificate aici. Aceste informaţii
pot fi supuse unor revizuiri pe măsură ce devin disponibile cunoştinţe şi experienţe
noi. Deoarece nu putem anticipa toate variaţiile condiţiilor reale de utilizare, DuPont
nu oferă niciun fel de garanţii si nu îşi asumă nicio răspundere cu privire la utilizarea acestor informaţii pentru alte aplicaţii decât cele menţionate aici. Niciuna dintre
informaţiile incluse în această publicaţie nu trebuie privită drept o licenţă de operare
sau o recomandare pentru încălcarea oricăror drepturi brevetate. Informaţii referitoare
la siguranţa produsului sunt disponibile la cerere. Această fisă de date reprezintă un
material tipărit si este valabilă fără semnătură.
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