
Butylbanden & Butyltapes

Celdex Butyltape 314 alu/lood

Celdex Butylband 314 alu/lood is een hoogwaardige crosslinked 
geëxtrudeerd wit butylrubber, enkelzijdig voorzien van een 
aluminium- of loodkleurige niet-scheurbare folie. Aan de andere 
zijde wordt het butylrubber beschermd door een eenvoudig 
verwijderbaar schutpapier. Deze butyltape is geschikt als 
afdichting in beglazingssystemen en aansluitingen tussen 
bouwdelen en randafwerkingen. Leverbaar op rol.

•	 cross-linked wit butylrubber
•	 blijvend elastisch, hardt niet uit
•	 enkelzijdig voorzien van een versterkte laminaatfolie   

(aluminium- of loodkleurig)
•	 verwijderbaar schutpapier aan andere zijde
•	 als	afdichting	over	T-profielen	in	glasvliesgevels	en	in	de	

kassenbouw
•	 als reparatie van scheuren in beton
•	 als afdichting van aansluitingen tussen bouwdelen en 

randafwerkingen
•	 leverbaar op rol

 Kenmerken

 Omschrijving

Soortelijk gewicht butyl
Kleur butyl
Dikte butyl
Kleur laminaatfolie
Toleranties

Wateropname
Waterdampdoorlaatbaar-
heid
Chemische bestendigheid

Toxiciteit

Temperatuurbestendigheid
Applicatietemperatuur
UV-bestendigheid
Opslag/houdbaarheid 20°C

 Technische specificaties
1,48 gr/cm3
Wit
1.5 mm
Lood- of aluminium
+/- 10% (dikte)
+/- 2 mm (breedte)
Geen
Geen

Bestand tegen verdunde 
zuren en alkaliën.
Bevat geen giftige bestand-
delen
-40°C tot +90°C
> 10°C
Goed
1 jaar in gesloten verpakking

 Uitvoeringen

 Met loodkleurige folie Met aluminiumkleurige folie
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De gegevens op dit productblad zijn zo volledig en correct mogelijk weergegeven, maar bieden geen garanties. Raadpleeg bij twijfel één 
van onze specialisten. De toepassingswijze, alsmede de omstandigheden bij applicatie zijn voor uw eigen verantwoordelijkheid. Leveringen 
gebeuren uitsluitend volgens onze Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden.

Celdex Butyltape 314 Alu- of Loodkleurig beschikt over een 
duurzaam	 flexibel	 blijvende	 butylrubber	 kleefmassa,	 die	
zich verder kenmerkt door een goede hechting op diverse 
ondergronden.	De	definitieve	 kleefkracht	wordt	 versterkt	 door	
een lichte migratie met de ondergrond. Na voorbehandeling van 
de ondergrond kan het product direct vanaf de rol aangebracht 
worden. Op de Celdex aandrukroller na heeft u verder geen 
verwerkingsapparatuur nodig. Butyltape 314 hardt niet uit, is 
blijvend elastisch, heeft een goede temperatuurbestendigheid 
en bevat geen vluchtige bestanddelen of oplosmiddelen.

 Producteigenschappen

Gebruik voor iedere voegbreedte de juiste afmeting. De 
ondergrond dient schoon, droog, stof- en vetvrij te zijn. Na 
aanbrengen de Celdex Butyltape 314 handmatig of met de 
Celdex aandrukroller nauwkeurig aandrukken. Poreuze of 
zuigende ondergronden zoals cellenbeton, kalkzandsteen, 
metselwerk, gestort en prefab beton voorbehandelen met 
Celdex Butylprimer (transparant) of vooraf hechtproeven doen. 
Vermijdt luchtblaasjes tijdens het aanbrengen. Wanneer de 
Butyltape dient als vervanging van bitumentape, dienen alle 
bitumenrestanten en vettigheid te worden verwijderd met een 
oplosmiddel. Daarna Celdex Butyltape 314 tenminste 10cm 
breder dan  de oude bitumenstrook aanbrengen. Het product in 
de gesloten originele verpakking opslaan.

 Verwerkingsrichtlijnen

 Veiligheid

Voor verwerking van Celdex Butyltape 314 gelden geen 
specifieke	 veiligheidsrichtlijnen.	 Voor	 verwerking	 van	 Celdex	
Butylprimer dient men beschermende kleding, handschoenen 
en een veiligheidsbril te dragen. Vraag voor gebruik het 
veiligheidsinformatieblad van de Celdex Butylprimer aan.

Door middel van periodieke inspecties moeten ontstane 
schades aan de afdichtingsmaterialen tijdig worden vastgesteld. 
Herstelwerkzaamheden moeten in overleg met Celdex worden 
uitgevoerd, voordat er gevolgschade ontstaat. Alvorens tot het 
uitvoeren van herstelwerkzaamheden over te gaan, is het van 
belang om de oorzaak van de schade aan de afdichting vast te 
stellen en Celdex naar aanvullend advies te vragen. Door een 
gerichte visuele inspectie of door bepaling in een laboratorium 
is een schade te beoordelen.

 Onderhoudsinspectie

Bij twijfel of afwijkende omstandigheden adviseren wij u vooraf 
contact op te nemen met de Technische Afdeling van Celdex. 
Wij maken graag een projectgericht advies voor u !

 Bij twijfel

Celdex is een toonaangevend producent van kunststof-
schuimproducten voor de bouw, industrie, sport & vrije tijd. 
Flexibiliteit, maatwerk, kwaliteit en kennis door ervaring zijn 
kenmerkend voor onze werkwijze. 
Ontdek de vele mogelijkheden van onze producten:

•	 Vulstroken	en	vulblokken
•	 Steenwol	vulblokken	en	stroken
•	 Enkelzijdig	klevende	schuimbanden
•	 Dubbelzijdig	klevende	schuimbanden
•	 Compressiebanden	
•	 Butylbanden	en	butyltapes
•	 Brandwerende	producten
•	 Tapes
•	 Ontdreuningsmaterialen
•	 Purschuimen,	kitten	en	lijmen	

 Celdex


